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Református lelkész a szabadságharcban

PRESBITER

„A magyarországi függetlenségi harvzban 
tényleges részt vett. nemcsak mint buzdí
tó szónok, de ott volt az aradi táborozás
ban is Folytonos golyózápor között te
mette el az elhullott bajnokokat. Mi
kor cIfogatása után Kassán gr.
Zichynél anyja, testvére s 
gyermekei térdre borulva 
esedeztek a kegyele
mért. ilyenforma nyi
latkozatot tett róla a 
hatalmas úr: „ez 
ember százszo
ros halált érde
me). mert iz
gató beszédé
vel csábította 
a lázadókul, 
s aztán töb
ben látták az 
aradi várból.
3 mint iövc- 
ge mellett 
lengett a ve
res toll". Vol
tak az övéi 
llaynaunál is. 
aki azzal bocsá
totta el a kérelme
zőket. „menjenek 
lui/a, az idő rózsákat 
terem". Illában volt min
den kérelmezés. Könyves 
Tóth Mihályt IS4ö november 
30-án éppen születése napján 
Is/úl: 1809. november 30.) előbb kö- 
télhalálra ítéltek, mely ítélet azonban húsz 
cví várfogságra módosíttatott Hallván az 
ítéletet, a helyett, hogy megdöbbent vol
na. elmosolyodott, mire a hadbíró mérge

sen kiáltott rá: „s on meg mosolyogni me
részel?" Bátrán válaszolta: „azt hiszi ön,

hogy húsz
év fölött szabadon rendelkezhetnek, sok 
változás történhetik még addig." A húsz

évből hét evet Olmitezben, részint 
Josephstadtban töltött ki. Fgy czcliaban 
volt vele Budapest volt közkedveltségö 
plébánosa Schwcntncr Mihály is. kivel 

mindvégig a legbensőbb barátságban 
volt. Jellemzését néhány megka

pó sorban rajzolja Deák Far
kas „Fogságom története" 

e/iinű munkájában: 
„Könyves Tóth M i

hályt, a debreczeni 
református papot 

többször em- 
litém. ö volt a 
börtön legtu- 
dósabb egyé
nisége Min
denesetre fel
tűnő egyéni
ség, oly ele
gáns volt 
mindig, de
rült kedélyű s 
a philosophta. 

theologia és az 
állam legbo

nyolultabb kér
dései fölött oly 

hatályosan elméi 
kedett. hogy az em

ber lelke repesett az 
örömtől. Alföldi táiszólás 

az ajkon s európai tudomá
nyosság a tőben, cs a legsze

rencsésebb összhungzat a végre, 
hogy a magyai szivet megnyerje, mély 

tanulmányok és lankadatlan szorgalom, a 
négy fal kozott soha cl nem borúin, derült

(F o ly ta m  a  2  oldalon)
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\cs < .Kti-oii sírja ( ui/aii

Dél-Baranyában Immun óta Dravaszögnek nevezett tájegység középen - található
Csúza A templom feletti síkon szántások közepén róhaijuk le kegyeletünket Á cs G ede
on  tisztelete* sírjánál Egyik utóda osztja meg vele örök álmát.

Kossuth Lajos, a vele száműzetésbe indulók névsorában így említi öt: „Udvari káp
lán. Ács Gida úr, kapitányi ranggal." Ács Gedeon nem lelkészként, hanem harcoló tiszt
ként vett részt a szabadságharcban. A bukás után Pécsett hórtünö/ték be Börtönéből 
szabadulva sietve átevezett a Dunán. Kossuth után ment. akit Amerikába is elkísért. Ti
zenegy évet töltött ott. Volt lelkész és vasúti palyumunkás. fényképész és gyári munkás, 
tin i kellett. Ő egy második életet is élt. 1 árasztó munkák után naplót ín Nemcsak az 
emigráció hétköznapjait, de az akkori amenkat élet érdekességeit is feljegyezte 4000 ol
dalon. Stílusáról azt mondjuk, hogy a zsoltáros Szcnczi Molnár Albert és Arany János 
mellen a helye 1861-ben engedélyt kap a hazatérésre Sorsa a szokásos emigráns-sors. 
Különböző előjelű gyanakvás veszi körül. Csúza szomszédságában: Laskón nevelke
dett A csúzaiak között hazára leli A/ amerikai kitérőtől eltekintve egész életéi 
< 1819 I887> a Drávaszögben töltötte

Megemlít jük, hogy Csúzán élénken ápolták a szabadságharc emlékét. A közién obc- 
liszken Kossuth arcképe v olt Zsolruy majolikából. 1921-ben elásták. 1991-ben megta
lálták, s az önigazgatás: '/érv székhazában helyezték el március 15-én. Dunamcllck 
akkori fögondnoka Czm e M ihály professzor iqondott avatóbeszédei.

MÁRCIUS ÉS A MUNKA

(Folytatás a ;  I o ldalról)

kedély, egészséges vilagnczlct, az életnek 
és adományainak becsű lese s ráadásul ih
letett vallásos érzelem, mind megvan K 
Tóth Mihálvban. és ö míg csak cl. embe
rem lesz nekem!”

E hű cs sokat mondó jellemzést Szász 
Károly későbben ekként egészité ki ,.K 
f M. a börtönben töltött evek ulatt tanult 
meg görögül, miveltc a nemet, frane/ía, 
angol nyelveket, melyekben, valamint u 
régi és új irodalomban nagy jártassággal 
bír. A társaságban mint ember, a Icgmeg- 
nyeróbbek közé tartozik, kivel együtt len 
ni tanulságos és gyönyört adó; szava elra
gad es lelkesít egyszerre, társalgása é> 
szónoklati varázsa egyaránt ellenállhatat
lan Bár feltűnést, lármás szereplést nem 
keresett soha. cs választott jelmondásának 
tartja hogy: elrejtőzve jól élni: luitása
nagy minden körben, mely működési 
színhelye s az üdvös hatás annál mélyebb 
és valódibb, meri nem keresi.”

Fogságából I85ó apiil tv-án kisza
badulván. apr 11 -ere Dcbrcczcnbc jött 
vissza Kiszabadulása után inegválaszra 
lőtt a dcbrcczcni főiskolában a gyakorlati 
lelkészet tanszékére tanárul, de hivatalát 
nem foglalhatta cl. mert erre az akkori 
kormány nem adott engedélyt

i Magyar P roiestánt t g , házi <ri trió i,n  F igyeli. 
1687. móré jp e  107-lftH M l.

• ♦ *

K Tóth Mihály félszazados ünnepélyére

,..V te  mindenár) olt \agy szöv i in ekeddd. 
Újabb Kupisztran, fáklyád  ég  lobog  
.irány szájú Szent dános nem  i esze// el. 
Kit. ig éd  hallják, oh mily boldogok  
Az ország e ls ő  Helvét templomában,
Hol a  hit lángja megtisztul\<a ég,
A M egváltónak o lda lán á l bátran  
Szabadságunkat oldva hirdetéd.

K ét fák ly a lán g ja i k e : kezedben egye. 
D icső ap o sto l fennen  hordozód  
Szabadság  «ív hit, együtt tor az égre.
S sz ived  m élyében ott ül szép hazád  
Szeretet, haza és  i dúgszabadxág.
Három leg főbb  ur paran cso l neked.
S te megmutattad, hogy e  szent három-tág 
Három urat is szolgálni lehet. "

Ja n k a i

(Réntet a k  Fák Mihály félévszázadox szol
gálatúhoz inai versM). Megjeleni ugiviAr«rr, .tkot u 
fenn aUlJ

„Nemzeti ünnepeink között március 15- 
ének különös színe és heve onnan szárma
zik, hogy a feltartóztathatatlanul közelgő 
tavasz átmelegiti a sziveket és a közösség 
cs egyén egyképpen megérzi az ébredő 
élet titokzatos es ellenállhatatlan hatal
mát I lihez járul az., hogy március idusá
nak történelmi eseménye is cgv nagy 
nemzeti ébredésnek egyik szimbolikus je 
lenetet idézi tel emlékezetünkben. Bilin
csek hullottak le, regi átok oldódott fel. 
szóhoz jutón az ifjúság, a vakmerő önbi
zalom, a világhódító remény s  az egész 
magyarságot csontja velejéig átjárta az 
ébredő, áthevitő, kezdeményező cs koc
kázatot vállaló élctakarat. Tegyük ehhez 
hozzá még azt. hogy történelmünkben a 
március 15-i lelkes kitöréssel szimbolizált 
fontos események nemcsak a magyar tör
ténelem elkülönített jelenségei voltak, ha
nem egységes összefüggésben állnak az
zal a roppant eseménysorozattal, amely 
leszámolt a középkori kötöttséggel, meg
szerezte a népek önrendelkezési jogát s a 
kereszténység cs humanizmus sok nemes 
tanításának érdekes ősszeelegyítéscvcl ki
alakította az új világot

Ez az új világ az cinben méltóságnak 
új megfogalmazását kereste s ezen az 
egyént es a közösséget szabaddá es auto
nómmá akarta tenni Magunk határoz
zunk önmagunkról, de legyünk olyanok, 
hogy önmagunkról a Icgbölcsebben. hoz
zánk legméltóbban határozzunk.

Ez a program természetesen megérin
tette cs átalakította azt az életformát is, 
amelyben az emberi sors és az emberi 
értek leesni átosabban fejeződik ki. Az 
új-kor s most nevezem ezt ezzel a szó
val: m án  Jut. messzeható reformokat ho
zott a munkára és a munkásra nézve 
egyaránt. Ezek a reformok nem voltak 
újak. némelyikét megtaláljuk a keresz- 
tyensegben. másokat már az antik huma
nizmusban. egy jó részüket először a re
formátorok látták meg. Az újkon felvilá
gosodás nagy forradalmának az az érde
me. hogy ezeket összefoglalta cs gya
korlatilag alkalmazta. Egy szóval úgy 
fejezhetem ki p rok iam álta  a  munka b e 
csü letét. "

(Részlet Raxasz László Írásából, Korbán c 
kötetében, HH3.234-23S oldal)
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A NAGYBÖJTI IDŐSZAK
Ahogyan a/ ádvcnt karácsonyra, úgy a 
nagyböjt húsvet ünnepire készít cló. 
Vogyböjtnek azért neveztek cl. men az 
évben voltak kisebb böjtök is: heti böjtna
pok. kivált a péntek, továbbá a negyed
évenkénti háromnapos böjtök (latinul: 
t/ualtuor tem pom m  iejonium , amit a ma
gyar fúl „kántorböjt '-nck értett). Ezt B őd  
P éter  a Zak 8 ,19-ból eredezteti Refor
mátus Intünk is megtarthatja ezt az elne
vezést, hiszen Jézus is ajánl egyéni böjtöt 
(Mt 6,17: Mk 9.29); Lónyav utcai gimná
ziumunknak a .református böjt” volt az 
egyik anyagi fedezete, amikor is diakok 
mondtak le a fagylaltról, cselédlányok a 
moziról stb. az építkezés idején. De tu
dunk g n Uekrzeti böjtn apokró l is. tlcrm á- 
nyl Dtenes József, nagynevű erdélyi pré
dikátor, 1755-ben „az augusztusi böjtna
pon” tarotta leghosszabb prédikációját a 
Mt 23.37k alapján („Pusztán hagyatik 
nektek a ti házatok"); e napon majd 100 
evvel előbb, 1658-ban, II  R ákóczi 
György  szerencsétlen lengyelországi had
járatát követően, tatár hordák égették föl 
Nagyenyedet cs fel Erdélyt

Méltó tehát, hogy a Krisztus szenvedé
seire való emlékezés időszaka a nagyböjt 
nevet viselje Már a n icea i zsinat (.325) 
beszél e negyvennapos böjtről (quadra- 
gesima). A 4 0  szimbolikus szám: 40 napig 
tartott az özönvíz; Mózes 40 napig tartóz
kodott a Sinai-hegycn; Illés próféta 40 
napon át ment a Hórcbig: Jónás 40 napos

böjtöt hirdetett Nímvcnck. Jézus maga is 
40 napig böjtölt.

Maga az elnevezés nem a lényegre utal. 
hiszen a böjtölés regi kegyes korok gya
korlata „kiment a divatból". Róma is 
csak hamvazószerdán és nagypénteken kí
vánja meg a szigorú böjtöt. (A nagypénteki 
böjtölést retörmutus népünk is megőrizte.) 
Egyébként mar a prófétai igehirdetés rá
mutatott arra. hogy az Isten kedvelte böjt 
nem ételekben való válogatás, hanem az ir- 
galmaüsag gyakorlása (Lzs 58)

A nagy böjti időszak lényege: a megfe
szített Úrra való koncentrálás, a Kereszt tit
kának szemlelete, a Krisztus követesében 
való elmélyülés <Mk 8.34). Ravasz László 
szerint „a quadrugesima hetei akut köny- 
nveimúség egyébről beszelni, mint a Jézus 
passióútiáról; úgy sem lehet arról eleget 
beszélni' („Ez ama Jézus", XV  I ) llom i- 
léükáyibttm is elmarasztalja azokat az ige
hirdetőket. akik „a virágvasámup előtti 
vasárnapokon nem passiói anyaggal foglal
koznak, Iwncm idegen szalmát csépelnek" 
(362. n ). Az is kívánatos, hogy a nagyböjti 
vasárnapokon Irénekként az Ür szenvedé
seiről szóló énekeket vég vük somi 
(332-346 -  új 2 13-226  és 4 4 1 4 4 4 1. men 
Ka csak -  az államilag hétköznapnak minő
sített nagypénteken vesszük elő őket, fe
ledésbe merülnek. Ugyanakkor énckclteté- 
sükkcl eleve biztosítjuk az egyházi év ezen 
szakaszának jellegét.

Szénást Sándor

NGrO
Valóban az  vagyok, akinek mondanak.' 
Vagy csak  az \vtgyok, akinek magam  
tudom?:
nyugtalan, epedó. beiig , mint m adár  
a  kalitkában,
hiszködvx’ levegőért, mint kinek torkát
fojtogatják...
Vágyódva színek virágok, m adárdal után. 
szomjazva j ó  szítért, em beri k ik e t  végért, . 
reszketve haragtól, és  kicsinyes 
megbántásoktól,
hajszolva mtgy esem ények vvírásától. 
aggiMui enyéimért 
4 hhoz is fáradt, hogv imádkozzam  

gondolkodjam ...
m arisak arra  kész. hogv mindentől búcsút 
vegyek

AU vagyak én? E  kérdés gúnyolódik velem  
Bárki is vagyok lé  ismersz engem  
Istenem.' Tied vagyok!

D. Bonhoeffer Wiederstam! u Ergebtmg 
(A verset fordította Szénást Sándor)

Ősrégi svéd ima

Im ádkozzunk az  em berekért: 
a  szám talan szerencsétlenért, 
ak ik  éh ség tő l szenvednek  
szerteszét.
a k ik  f  áznak az éjszakák  
/ágyúban.
vagy hajótöröttek  a  tenger 
viharában.

Kik elep edn ek  a  szom júságtól 
hőségben
é s  a  Szahara hom okjában .
M indazokért imádkozzunk.
a k ik  koldusok.
m ert nincs b etev ő  falatjuk.
vagy szegényen
á lln ak  egy  m ost ásott sírnál.
A ha ldok lókat s e  fe le jtsü k  el. 
álm atlan
éjszakákon  kórházi ágvon vagy 
barakklakásban .
És könyörgünk 
az  üldözöttekért, a  hontalan, 
kitaszított fe le b a r á té n ,  
a k ik  b ilin cseket viselnek.
\ ag }’ rabszolgám  unkát 
végeznek
ak ikkel sen ki sem  törődik, 
és ők ágy érzik.
Isten sincs m ár felettü k  
az  égben .
Azokért is imádkozzunk, 
kik  Jézu st sosem  ismerték, 
vagy gyűlölni tanultak m ár  
az  anyai ölben
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VÁLASZTUNK LELKÉSZT?
A bevezetőben mondottuk, hogy u vj- 
lágkeresztvcnscg egyik fele nem fog
lalkozik lelkészek, pontosabban pa
pok!!) választásával. A római katoli
kus, az orthodox. a kopt. a szír sth 
egyházi szolga elsősorban pap cs csak 
másodsorban lelkész. A református 
egyházi szolga azért pap, mert tagja a 
hívek egyetemes papságának. A hang
súly igehirdetöi és lelkipásztort tevé
kenységére esik. Az előbb felsoroltak 
főfeladata a mise, az ostyában jelenle
vő Krisztus áldozatának naponkénti 
megismétlése és érvényesítése. A mi
sek „iméntinkért ’. azaz szándékokért 
történnek. Szolgálhatja felfogásuk 
szerint -  egy elhalt lelki üdvét, egy is
kola jövőjét, egy gépkocsi baleset- 
mentes közlekedését... Ha a püspök 
pappá szentelte a jelöltei, s az bemu
tatta első miséjét, a leendő híveknek 
már semmi más tennivalója nincs, 
mint elfogadni a püspök kinevező 
döntését. S mivel a püspököt a romai 
pápa ill más keleti egyházaknál az 
egyházfő nevezte ki. vitának nincs 
helye. A Iclkipásztori. pontosabban a 
lelki atyai szolgálatok csak a mise után 
következnek fontossági sorrendben.

Ha ismerjük az építkezések mene
tét. akkor a római katolikus gyakorla
tot a reformáció előtt ez volt az álta
lános! -  olyan piramishoz hasonlít
hatjuk. mely a csúcsán áll... Az 
építészetben ez különös megoldás 
lenne... Ámde az apostoli kor gya
korlata sem ez volt. A legelső zsinat, a 
jcruzsálemi más gyakorlatra utal Ha 
pedig az antiochiat gyülekezet életét 
nézzük pl. Pál apostol missziói külde
tése ügyében a nép és a presbiterek 
együtt gondolkodva „egy sziwel-!é- 
lekkel” hoznak határozatot Egyikő
jük pedig Jeruzsálemben Jakab 
apostol a köz nevében hirdeti ki 
„Tetszett a S/eniléleknek és mine
künk ”... (nem fordítva!)

Istenre figyelés Ige, imádság, el
mélkedés - nyomán születtek az em
beri döntések. A reformáció semmifé
le újdonságot nem vezetett be. (Nem 
igaz az, hogy az újkori polgáriasodé* 
hatásai nyomán jött volna létre a lel
készválasztás gondolata és gyakorla
ta. I Az ősegyház szokásrendjéhez tért 
vissza. (Vissza a forrásokhoz!) .1 v<i-

Utsziás nem különböző pártok egyez
kedése és kompromisszuma, hanem az 
isteni szándékra figyelés, annak felis
m erése és elism erése' A reformáció 
döntése két szempontból is nagy je 
lentőségű. Mindenekelőtt az Ige je 
lentősegére utal. A testté lett Ige: Jé
zus az egyedüli megváltó. Az írott 
Ige. hitűnk cs életünk zsinórmértéke. 
A hirdetett Ige a naponkénti eligazí
tás. Aki ezt vallja, kétségbe vonja azt. 
hogy akár egy Rómától megörökölt 
Pontifex Maximus (a pápa), vagy egy 
testület dekrétuma (határozata) Ige 
nélkül isteni tekintéllyel bírna. 
(Ezért Húsz János mcgcgctcsc, ezen a 
Luther Mártont sújtó egyházi és biro- 
dalmt átok. Ezekkel akarták elnémíta
ni az Ige igazságát.)

Az eklézsia lelkészválasztó közös
sége nem egy irányzat, gyülekezeti 
pán véleményét juttatja érvényre. (A 
név hasonlósága mellett sem azonos a 
világi választásokkal!) A lelkipásztor 
választás Isten nagylelkű ajánlatának 
elfogadása, avagy elutasítása. Isten 
ugyanis nem tekinti az embert rab
szolgának. akit utasításokkal irányit. 
Összülcink is választhattak. Rosszul 
választottak. Döntésük minden súlyos 
következményét vállalniuk kellett. 
Ábrahám is választhatott. Ő jó l vá
lasztott. Utódaiban megvalósult a 
..nagy néppé teszlek" isteni ígéret 
Izrael is folyamatosan választhatott 
Isten törvénye és a kor világi törvé
nyei között. Életet cs halált választott 
eközben. Az Úr imája is naponként 
választás ele állít: „Legyen meg a Te 
akaratod, mint a mennyben, úgy a föl
dön is” ( ..általunk!). Istentől ajánlott 
igehirdetöi is választhatunk, vagy 
elutasíthatunk

A reformáció korában könnyebb és 
egyszerűbb volt a választás, lehetett 
választani római típusú pap. reformá
tus. evangélikus igchirdctö. esetleg 
unitárius, anabaptista hithirdető kö
zött. A hitvallások kialakulásával pár
huzamosan kialakult azok kőre. akik 
közül v álasztottak

A XIX. században végzetes behatás 
érte a református keresztyén gyüleke
zeti Iclkcszválasztás gyakorlatát. Az a 
súlyos tévhit terjedi el. hogy az eklé
zsia választása a demokrácia eszköz

tárába tartozik A kísérőjelensegek en
nek megfelelők lettek. Hangoskodás, 
kortcskcdcs. bírói eljárás, harag és 
szakadások. Feledésbe ment, hogy az 
egyház lel kész választása Isten nagy
lelkű kegyelmi ajánlatának elfogadá
sa. avagy elutasítása...

(Folytatjukf)
P. V.

t= ‘~  I

A  n é p  h e l y e s l é s é v e l

Az a kérdés most már, hogy a pásztóit 
az egesz egyház (gyülekezet), vagy 
csak u szolgatársak cs uz erkölcsök fel
ügyeletével megbízott presbitereknek 
kcll-e választani, vagy szolgálatba ál
líthatja öt egy embernek a tekintélye 
is... Azt tartjuk, hogy Isten Igéje sze
rint az egyház szolgájának elhívása ak
kor törvényes, ha azok. akiket alkal
masnak vélnek, a nép beleegyezésével 
és helyeslésével válns/satnuk meg. A 
választást pedig más lelkipásztoruknak 
kell vezetni, hogy a ncp következetlen
ségből, rossz szándékból vagy rendet
lenségből ne ki'vessen cl hibát

Hátra van még a felavatás (ordina- 
tio) szertartása, amelyet a pásztorok 

(clhlvásában uz utolsó helyen tárgya
lunk Az apostolokról tudjuk, hogy 
amikor valakit beállítottak a szolgálat
ba, nem alkalmaztak más szertartást, 
mint a ké/rátélelt (manuum imposi- 
tio). Úgy Ítélem, hogy ez a szertartás a 
zsidók hagyományából származik, 
akik ha valamit meg akartak áldani, 
vagy valakit fel akartak szentelni, azt 
kezük rátrvésével mintegy Isten sze
me elé állították.., Az apostolok is 
kézratcvésscl jelezték, hogy Istennek 
ajánljak azt. akit bevesznek a szolgá
latba De azoknál is alkalmazták ezt a 
szertartást, akikkel a Szentlélek látha
tó kegyelmi ajándékait közöltek 
(ApCxcl 11,6). Akárhogy van is. ez 
volt az ünnepélyes szertartás mind
annyiszor. valahányszor valakit .íz 
egyház szolgálatára elhívtak. Ilyen 
módon szenteltek fel a pásztorokat, 
ugyanígy a tanítókat cs a diakónuso
kul is S  noha a kézratctclre nincs kife
jezett rendelkezés (praeccplum), még
is, mivel azt látjuk, hogy állandóan al 
kulmazták ezt az apostolok, a szertar
tásnak általuk való következetes gya
korlása pótolja itt számunkra a hiány
zó rendelkezést

Kálvin
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Az eddigiekben mar sok szó csen presbi
ter férfiakról Most egy presbiter asszonyt 
mutatunk be A regi törvénykönyv hallga
tólagosan estik férfi presbiterektől szólt. 
Fz magától értetődő volt egykori társadal
mi körülmények között Bár akkor is na
gyon sok nó szolgálta Krisztusi:, amikor 
a társadalom nem képzelte el nők részvé
telét a közéletben

Borkő Julianna nevével először cnc- 
keskőnyvűnk 411. és 454 énekénél talál
kozunk. Nem is sejtjük, hogy csak néhány 
elemi osztályt végzett foldmívcs asszony 
bizonyságtételét énekeljük. Akkor kez
dünk igazán csodálkozni, ha megtudjuk, 
hogy /V2H-ban a  dra\aszögi K opácsott az  
asszonyok bibliákon- „B uzgóság" cím en  
egyezer példányban  több  tucat én ekét a d 
ta ki (A Trianon utáni Jugoszláviában!) 
Az áldott emlékezetű Nartm esik F át  -  6tí 
éven át kopácsi lelkipásztor! személye
sen ismerte, Isten szolgálatúban munka
társának tekintette, < végül 1947-ben hat 
baranyn-szlavómai lelkésztársával együtt 
búcsúztatta Borkó Juliannát Évről évre 
sok mindent mesélt róla. Megmutatta la
kóházát. majd porladó teste 5rők(?) 
nyug<?)hclyét (Az 1954-es nagy dunai, 
drávai árv íz alámosta a knptát. mely be
omlott I A 45 tagú bajánsenyet csopott 
jötte alkalmára n kopácsi ifjúság szépen 
rcndbctcttc a sin Utoljára a nagy har
cok kirobbanása előtt 199|. március 15- 
én a Báránya-s/lavóniai Egyházmegyei 
Női Konferencia alkalmával énekeltük el 
énekét a sírnál: ..Nem sokáig tart már föl
di bujdosásom, Atyám hajlékában lesz 
örök lakásom ..." |4I1). Ámde menjünk 
sorban.

Borko Julianna életet dr S zabó ím /os 
egykori pataki professzor ina meg, „A 
Drávaszógben könyörög valaki" (Ju g o 
szláviái Református Képes Naptar 1968 
50 -61 . oldalak). B  J Kivid cletv állomása

pedig a Református Élet 1989. októberi 
számbun olvasható.

A drávaszögi Kopacson látta meg a 
napvilágot 1869-ben. Apja nagyon korán 
meghalt. Presbiter nagyapja nevelte Az 
elemi iskola néhány osztályát végezte el 
Tizenhat evesen férjhez adják a falu gaz
dag. ám duhaj legényéhez. Két gyerme
kük születik. A kisleány 2 évesen meghal. 
A fiú felnő, ám 20  évesen Kividdel eskü
vője után hmclcn meghal Borkó Julian
nát férje elhagyja, majd részegségében 
öngyilkos lesz. Képzelhetjük, milyen lel
ki állapotba kerül a sokat próbált fiatal- 
asszony. Gyermekei születéséről így in: 
„U ram , adhatsz-c  n ag y obb  a ján dékot, 
mint m időn a :  unva tag  érzését adod."... 
Az asszony m éhének gyüm ölcse ju talom  
azt m ondta az írá s  Oh. m ilyen bo ld og 
ság .. Az osszemppan! fekvőbeteget el
ső elárvult karácsonyán három hivő asz- 
szony látogat ni és erősíti

Hosszú hónapokon át tanó betegségé
ből felépülve a kopácsi női bibliakörhöz 
csatlakozik Itt vigasztalták Jézus nevé
ben. Egy idő mán azonban azt vették ész
re a többi asszonyok, hogy mar őket erő
síti az, akit eddig gyógyltgattnk, Jézus út
jára segítettek. Otthona vigasztalás házá
vá válik. A kilincs szinte ki sem hűl a sok 
látogatótól. Kulerii!, hogy mennyi bánat 
lakik a nádfedeiek alatt.

A női bibliakör egyre növekszik Gyü
lekezeti icrem hiányában j  templommal 
szemközti bolthelyiséget bérelik ki. Majd 
a templom egy részét üvegfallal választ
ják le. mert leien oly sokan jönnek egybe 
A szerb-borvét királyságnak ítéli Drá- 
vaszógből ez időben kitiltják a nem ott 
született, s nem ottani állampolgár lelké
szeket. Dráva szög lelkipásztorok nélkül 
marad. (Pedig volt vagy 15!). Ott volt 
azonban Borkó Julianna. S volt bánat is 
bőven A drávaszögi falvakból átlagosan

50 férfi veszett cl az I. világháborúban 
Gyász, üldözés, emberfeletti munka gyö
törte az asszonyokat. Borkó Juliannu újra 
meg újra útra kel. Várdaróc. Laskó, Her- 
ccgszóíős. Csúza, Vórösmait. Sepse. Kő. 
Karancs. Bcllye. Majd a Dráván-túli eklé
zsiák Rctfalu, Haraszti. Szcntlászló. 
Kórógy hallgatják bizonyságtételeit. Tá
volabbi horvátajkú református gyülekeze
tek is hívják Igét hirdet, imádkozik, lel
keket gondoz

Ágoston Sándor  fócspercs már elküld
te felhívását a Magyarországon tartózko
dó, de Délvidéken született lelkészeknek, 
teológusoknak Jertek haza' Amíg min
denki hazatér de azután is B orkó  Ju li
anna a  D ráuiszög lelke  Az elárvult rcfor- 
mátusségut ugyanis „lélckhalászók" ke
rülgetik Daruvaron pl. a fürdő parkjában 
egy jehovista győzködi az ott gyogyulö- 
kat. Borkó Julianna azzal finomítja meg a 
lélektolv.nt, hogy Jézus Krisztus kereszt- 
áldozatos szereteteröl szól. ..Hiszen te is, 
én is ott v oltunk az Ő keresztfájánál. F.n is, 
te is kiáltottuk: „Feszítsd meg Őt!" Vi
szont Kopácson az újra keresztelési sür
gető (hiszen a gycrmekkcrcsztség „nem ér 
semmit" ) atyafinak ezt mondja: ..H a a  
Szcn tirásból kim utatjátok, h ogy  felnőtt- 
‘ crrsztség nélkül etkárhozunk. o k ko r  ho l
nap ezer em ber előtt é s  újra m egke/rsztel- 
kedtink. IX- m ivel a  Szén tin it nem tanítja 
ezt. nincs közünk veletek ‘ ‘

Késő öregségéig vigasztal, lanil. Te
metésén (bár ez idő tájt végeztek ki a par
tizánok 40  OUU magyart!) a bárány a-szla- 
vómui egyházmegye valamennyi lelkésze 
búcsúztatja hívek hatalmas tömegének 
részvétele mellett. Utolsó imáinak egyi
kében ezt mondta: .K öszön öm  Uram. 
hogy gyű]aszal lehettem !"  Vajha presbi
teri karunkban sok ilyen lobogó gyufaszál 
lenne .

F app  I tinim
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VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR
-  Egyházi em lékeink érdekes tárlata -

Aki autót vezet, jó l teszi, ha nemcsak elő
re tekint, de az oldaltükör segítségével 
szemmel tartja a mögötte hagyott útsza
kaszt is. Ez a helyes tájékozódásnak nél
külözhetetlen föltétele Valami hasonló 
történt Mátraházán, amikor is az idők or
szágúján haladva, az óév-újév határkö
vénél emlékeztünk. A Lclkcszüdülö veze
tője .ir Molnár Amhrus ny. esperes szem
léletes kiállításon mutatta be a Rcformá- 
tus Teológiai Doktorok Kollégiuma Vallá
si Néprajzi Szekciójának gyűjtéséből 
Kárpátalja emlékhelyeinek, ünnepeinek 
fényképfelvételeit, becses bizonyságait. 
Áttekintése és előadása egyaránt doku
mentálta az Ősi magyar református temp
lomok és szakrális népszokások történetét 
és hagyományait, de cgyúttul ezeréves 
múltunk örökségét is A szakszerűen 
megrendezett kiállításban nem győzött 
gyönyörködni az ünnepi údülőtumus né
pes vendégserege és a környező üdülők
ből oda látogató megannyi érdeklődő, 
meg turista

Egybeesett ez a gazdag tárlat az Cdülő 
ötvenéves jubileumával. Az ebédlőben, a 
folyosón, az előtérben, a lépcsóhazban a 
tálakon ritka érdekességül felvételek ar
chív képsorai idézték a mögöttünk lévő 
fel évszázadot. L>r B ölcskei G’uvr/óvnak, 
u Zsinat lelkész! elnökének ünnepi hála
adó igehirdetése és d r  B árrá  B élának, a 
Zsinati Szeretetszolgálat! Osztály vezető
jének méltató köszöntője után B ér lé té i  
L ászló  ny esperes adott színes, eszmékc- 
tő ismertetőt: mi módon rangosodott az 
egykori szerény Diáktanya idő múltával 
közegyházunk tekintélyes Üdülőjévé. Az

1940 nyarára megépült, a front alatt tőnk
re-lőtt ..létesítmény" 1947-ben úiiácpült. 
Története a meghallgatott írnak és szív- 
dobbantó csodák sorozata Beszédes íl- 
lusztráció a Zsoltárok 127,1-2. verseihez! 
Tulajdonképpen élménybeszámolót tar
tott Ber/étei László, hiszen személyes és 
családi élete egybefonódott az Intézmény 
fejlődésével. Mint megbízott ifjú igazga
tó lelkész ö szervezte az anyagi és szelle
mi feladatok irányítását, szolgálatát 
Azok a fenyöcscmeték. amelyeket ótven 
évvel ezelőtt a hátiz-sákjában hozott, majd 
ültetett cl az épület előtt ma mát torony- 
magas faóriások Növekedésük valóság
gal modellje c  lelki otthon fejődésének. 
Kívánatos lenne eg y  k ép ekk e l illusztrált 
album ban m egörökíteni az em lékkiállítá
son  elhangzottakat é s  lá tottakat'  Már a 
vendégkönyvek lapozgatása is nagy él
mény Nevek, fotók, rajzok, események 
leírása: legújabb egyháztörténetünk érde
kes adalékgyűjtctnényc. Rendre-sorra 
presbiteri konferenciák, az Iszákosmentö 
M isszió evangelizációs hete. a Keresz
tyén Békekonferencia és Pax Chnsti ta
nácskozás résztvevői, számos gyülekezel 
kiránduló csoportja külföldi vendegek, 
egyházmegyék lelkészei, özvegy pupnék 
találkozója az Egyházi Hangarchívum 
bemutató sorozata -  forrásértékű kortor 
téncti adutok.

Kint. a sziklakén fölötti teraszon, a le- 
nyöónások mellett székely kopjafás stí
lusban faragott harangállvány állít meg 
bennünket. Tetőzetének tejtekén, a szem- 
óldokfára vésve ez olvasható:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE A HARANGOT 
C SEK EY  SÁNDOR BUDAI P R E SB I
TER . A HARANGÁLLVÁNYT A BU 
DAI GYÜLEKEZET ADOMÁNYOZTA 
<19X2} KÉSZÍTÖJF VADNAY JÓZSEF

A harangot c% a harangállványt 1982 
november 5-én Kom játhy A ladár  esperes, 
a budai eklézsia ukkori lelkipásztora adta 
át az adományozók nevében. A remekelt 
harangállvány készítője, az. avatott kezű 
faszobrász mester szintén presbiter volt 
Müvét nem pénzen, hanem szeretetból, 
Isten dicsőségem alkotta.

H egyi-Füstös István

Ó€SZT€NDŐ -  ÚJ €l€T
Az ember nem tud nem emlékezni a múlt
ra. Mint egy visszapörgetett film, játszó
dik le előttünk újra mindaz, amit átéltünk. 
Ez u film. persze könyörtelen, mutatja a 
jó t. de a rosszat is. Újra örülünk, újra sí
runk. látjuk az elkövetett hibáinkat is. 
amiket szeretnénk meg nem történtnek 
tudni, de sajnos ez már nem lehetséges! 
De jő  annak, aki bocsánatra is emlékszik. 
Mennyi, mennyi harcban volt részünk 
Sokszor nem láttunk kiutat a bajból. Nem 
volt remény. Voltak bukások, de mily jó , 
hogy győzelmekre is emlékezhetünk. Per
sze ez utóbbi úgy valósult meg. mint 
ahogy Dávidról van leírva: „Megverte 
őket Dávid és ezt mondta, áttört az Úr az 
ellenségeimen" (2Sám 5.20}.

A visszapörgetett filmen ott láthatók a 
csodák, mikre ámulattal és nagy-nagy há
lával emlékezünk Ott vannak az „idő
ben" kapott aktuális Igék. figyelmezteté
sek, biztatások Óh. mennyi próbában bi
zonyultak ezek megtartó erőnek.

Hány szolgálat előtt is és után is érez
tük: alkalmatlanok vagyunk, hogy nekünk 
nincs hatalmunk, nincs erőnk. Mégis utó
lag láthattuk, hogy a kegyelem diadal
maskodott'

Óesztendő!... elm últ!... hala éne, kö- 
sfeönct, mert nem egyedül éltük át. hanem 
ott volt minden napon, minden percben Ó, 
a mi királyunk, barátunk. Istenünk Jézus 
Krisztus. Ezt ígérte cs meg is tette! Ve
lünk őrült, harcolt és sirt Naponta mene
kültünk Hozzá. Áttört kezének simogatá- 
sát hányszor éreztük! Hála érte!

Elmúlt az év ... nem baj! Jón uz új! 
Benne Ő ’ Az Élet. az új Élet. az új Ige. az 
új biztatás, az új reménység Óh. milyen jó 
Jézussal kezdem és majd folytatni az évet! 
Tudni, hogy egy hajunk szála sem görbül
het meg az Ő tudta, engedélye nélkül.

Új Év! Kezdjük azzal a tudattal, i/z.il 
az ő  biztató ígéretével, hogy „veletek va
gyok minden napon", hogy „én vagyok, 
ne féljetek"

Jöhetnek villámok, viharok, de mi 
ezek között is láthatjuk Ót, mint ahogy 
Péter is. és mi is belekapaszkodhatunk ki
nyújtott kezébe.

Az élet. az új élet maga Jézus Krisz
tus! Rá van es rá lesz szükségünk egész 
évben!

Öt keressük, hiszen Ö mondta „engem 
keressetek cs éltek"' Lehet, hogy néha kc-

(Fahtatás a 7. oldaton/
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A/évfordulók gazdag sokasága meg
annyi hálára indító alkalom?

Gyülekezeteinkben cpp úgy. mint 
kö/egyházunk ünnepi emlékezésein 
nagyszerű lehetőség nyílik arra, 
hogy számba vegyük a mi Mennyei 
Atyánk ajándékozó jókedvének ál
dásait. Szeretetvendégségcinkcn. 
vallásos esték rendezvényein van 
miért hálát adnunk?

Envedy Andor <1888. október 5.
1966. július 11.) a Tiszáninncni 

Egyházkerület püspöke, a magyar 
református kátcirodaloin jeles műve
lője; szerkesztette a Miskolci Ref. 
Egyh. Értesítőjét 1925-tŐl 1944-ig; a 
Bclmtssz.iói Útmutatót 1929-től 
1941-ig, valamint a szórványhivek 
számára kiadott „Örömüzenetet". 
110 éve szüle telt.

Incze Gábor (1898. december 17.
1966. szeptember 23.) az egyik 

legműveltebb magyar református lel
kész, vallások tatás i igazgató, teológi
ai tanár (Pápán), irodalmár. Számos 
régi könyvei (hungaricumot) tett köz- 
kinccsc. ín ..A református Jókairól" 
és prédikációd kötetei is épüléssel ol
vashatók. 100 éve született,

Madách Im re (1823. január 21. 
1864. október 4.) -  Az ember tragé
diájának és más nagyszerű művének 
alkotója életművében bőséges 
„anyagot” kinal az előadásokra, esz
mecserékre. tanulmányokra. 175 éve  
született.

Medgvcssy Ferenc (1881. január 
10. 1958. július 20.) -  „A legna
gyobb magyar szobrász" mondta ró
la (nem egyik rajongó tanítványa, 
hanem ha úgy tetszik riválisa) 
Fcrcnczy Béni. Egyik szobrának a 
Szoptató anyának képe az 1000 
Forintos címletű bankjegyünk cim- 
képe. Móricz Zsigmonddal és más 
nagyokkal való barátsága közismert 
és tanulságos. De azt már keveseb

ben tudják, hogy a budapesti Baross 
téri gyülekezet presbitere is volt. 
„Önportré betűkkel” c. életrajzában 
példamutatóan vall hitéről. 40 éve  
hull meg.

Ifjabb  Szabó Aladár dr. (1890. 
augusztus 11. 1948. február 4.) -
„suh auspiciis regis", (királygyű
rűs) bölcsészdoktor, teológiai ma
gántanár. gödöllői lelkipásztor. A 
keresztyén egyháztörténetet népsze
rűsítő módon népiskolai tankönyv
ben, pedagógusoknak szánt vezér- 
könyvben cs magas szintű tanulmá
nyokban jelentette meg, 1934-től 
szerkesztette a Református Híradót. 
50 éve hull meg.

S/ikszai György (1738. március
2 1. -  1803. június 30.) a debreceni 
egy házmegye egykori esperese, ő ir
ta a magyar reformátusok egyik leg
népszerűbb könyvét, a ..Keresztyén 
tanítások és imádságok”-al (Pozsony. 
1786). Olyan helyeken, ahol nagyon 
ritkán szolgált lelkes/, a presbiterek, 
vagy tanítók -  olykor egy-egy család 
tagjai olvastak föl részleteket a be
cses könyvből, amelynek írója az élet 
minden eseményére tekintettel volt 
Ha valaki tüzetesen is szeretné meg
ismerni az „Öreg Sziks/ait”, olvassa 
el ifjú dr. Szabó Aladár derekas ta
nulmányát; „Szikszai György clctc 
és munkássága" (1927). 260 éve szü
letett

lisza István gróf (1861 április
22. -  1918. október 31.) reformá
tus tögondnok a Dunántúli Egyház
kerületben. A politikában mint mi
niszterelnök. az egyházi közéletben 
pedig mint tisztségek viselője és ta
nulmányok írója szerzett nevet. 
Meggyilkolása után a debreceni 
egyetemet ahol teológiai diszdok- 
torságoi szerzett -  róla nevezték el. 
Pályájával, munkásságával részle
tesen foglalkozik Tankó Béla: ..Ti
sza István vallásossága" (1936) és a

7

debreceni egyetem tanárai által 
szerkesztett „Tisza Emlékkönyv" 
( 1928). 80  éve hűlt meg.

Tompa Mihály (1817. szeptem
ber 28. -  1868. július 30.) -  az 
1848 1849-cs szabadságharcban tá
bori papságot viselt. Volt kelemén cs 
hanvai lelkipásztor Petőfi barátja, a 
legnagyobb magyar költők egyike; 
mint ilyen, tagja a Kisfaludy-Társa- 
ságnak és levelező tagja a Magyar 
Tudományos Akadémiának. Egyházi 
beszédei, elmélkedései (Olajág), 
versei: nemzetünk és egyházunk drá
ga kincsei. 130 éve h ah  meg

V id or János (1888. június 4.
1954. június 29.) I la valaki rászol
gált a régi. érdemes és kitüntető 
„tisztclctes és tudós" jelzőre, az egy
kori Bp. Szabadság-téri gyülekezeti 
lelkipásztor, teológiai professzor 
Vidor János: rászolgált. Lenyűgöző 
előadásai, igehirdetése, sok könyve, 
tanulmánya sokak tanítómesterévé 
avatta őt. Ifjú korában KIÉ titkár is 
volt Édcsatyja a honi belmiss/ió út
törő munkása, gyermekei, unokái a 
magyar szellemi és művészeti köz
élet neves személyiségei. 110 eve  
született

Ó€SZT€NDŐ -  ÚJ él€T
{Folytatás u (i oldatról! 
resni kell Őt. mert testiségünk eltakarja 
személyét előlünk de tudhatjuk közel 
van az ó t keresőkhöz.

Mily jó  lenne ezt az évet úgy megélni, 
hogy ő  itt van bennem, hogy vallhalnám 
Pállal együtt „élek pedig többe nem én. 
hanem el bennem a Krisztus". S  ennek az 
lenne a következménye, hogy az Ó ural
ma érvényesülne az életemben.

Ezért szívből énekeljük Néki;

', K ád bízom. R ád bízom  
a  nehéz napokul. R ád  bízom.
R ád bízom . R ád bízom  
a  fén yes napokat is 
Sorsom  legyen a  Te kezedben  
Biztos helxe  van a  fé ltó  szivedben  
(ezért hát):
R ád  bízom, R ád bízom a  n ehéz napokul. 
R ád bízom.
R ád bízom. R ád  bízom  
u fényes napokat u  ",

Vándor
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A Presbiteri Szövetség 1997. tv ben már 
hetedik éve működött, és mint minden 
szervezetben .i fejlődés, az élet jelei mel
lett megjelentek a hétköznapok gondjai, 
a/ ún. „gyermekbetegségek" is. Ha rövi
den tudnám jellemezni a Szövetség elmúlt 
évét, akkor ez/cl tudnám ezt megtenni.

Jóllehet tudjuk, hogy a fejlődéshez, a/ 
egészséges élethez egy ember életében is 
át kell esni fertőzéseken, de ezek a fertő
zések. betegségek nem örvendetesek és 
kellő kezelés nélkül veszedelmesek is le
hetnek

Az Ige nyelven úgy is mondhatjuk, cs 
ez legyen intő szó mtnd.innyiunk számá
ra: az első szeretet idejét elhagytuk

A v/erve/et. hu inté/ményt-sedik, meg is 
kemény isiik nemcsak csontjaiban, ha
nem szivében is.

Mindez nem jelenti azt, hogy a Szö
vetség élete megtorpant, megállt volna, 
de a jeleket idejében kell felismerni ah
hoz. hogy a fertőzés ne legyen úrrá a 
szervezeten

M ivel tudom alátám asztani esen  á llítá
saimat'/

Lássuk először a számokat! A Szövet
ségnek 1997. december 3 1-én 901 rendes. 
19 pártoló es 4 tiszteletbeli tagja vo lt L z 
éppen 42 fos növekedést jelem az 1996 
december 3 1-i taglétszámhoz képest, ami 
azért tekinthető eredménynek, mert a 
műit évi közgyűlés 4 határozati alapján 
kilépettnek kelleti tekintenünk mindazo
kat, akik 1995. január I óla, felszólítás 
ellenére nem fizettek tagdíjat és nem i-s je
leztek. hogy ezt anyagi körülményeik mi
att nem tudják megtenni Ilyen módon lé 
pett ki 71 tagunk, meghalt 5 tagunk. Még
is azt kell látnunk, hogy minden jószán
dék és határozat ellenére a taglétszám-nó- 
vekedes igen lelassult és még mindig igen 
messze vagyunk attól, hogy 2000-re 2000 
tagunk legyen

Ugyanezt a lelassulást jelzi, hogy terü
leti szervezeteink még ott sem alakultak 
meg mindenütt, ahol ezt alapszabályunk 
szerint (minimum 8 föl megtehették vol
na (Nyírség, Őrség. Szatmári. Őrömmel 
üdvözöljük, s a közgyűlésnek megerősí
tésié ajánljuk a csongrádi cs a tolnai egy

KÖZGYŰLÉSRE

FŐTITKÁRI
A Magyar Református Presbiteri

házmegyei területi szervezet megalakulá
sát. Ezzel területi szervezeteink száma 
17-rc nőtt (beleértve a Tiszántúli Koordi 
náctós Bizottságot isi. Őröm számunkra, 
hogy ma már nincs magyarországi egy
házmegye, ahonnan nincs tagunk

Területi szervezetek figyelmébe ajánl
juk annak megvizsgálását, hogy a kilépé
sek között nem ki-, számban vannak olya
nok, akik egy egyházközségbe tartoznak, 
s egységesen a kilépettek közé kerültek 
(ilyenek: Tá/.lár. Tiszabura, Ttszaroff, 
Császártöltés).

A jelzettnél nagyobb presbiteri lét
szám, amelyik azokon a konferenciákon, 
képzéseken rész; vesz. amelyek egy re
szel a Presbiteri .Szövetség rendezi, vagy 
legalábbis támogatja.

A felmérések szerint ezeken az alkal
makon kb 2500 fo vesz részi. Többnyire 
nem is egyszer egy évben, ezekről azon
ban még .i későbbiekben lesz sző

Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy egyes 
területi szervezetek, amelyek korábban ak
tívak voltak, újabban leálltak. Örömünkre 
szolgál viszont, hogy egyes területi szerve
zetek aktívak (Fs/.ak-pcst. Zemplén. Bor
sod- ex Ahaúj. Debrecen, cs  megindultak a 
tavaly alakultak is Nagykunság, Csöng
őid, Tolna).

Ami az említett megtorpanás melyebb 
elemzését illeti, az okokat a következők
ben látjuk

a) A presbiterek „öntudata" gyorsab
ban nőtt egyes helyeken, mint az isme
retek . sajnos még az ism eret is nem 
egyszer gy orsabban nőtt, mini a hit.__

Mindkettő növelte a f e k e t e  K ároly  
professzor ur altat „presbiteri gőgnek” ne
vezett jelenséget, amely abban áll „mi 
vagyunk az egyház önzetlen segítői, mert 
a lelkész pénzért dolgozik, mi tartjuk cl a 
púpot”

E helyről is a leghatározottabban vissza 
kell uiasitani ezt a szemléletet. Mi presbi
terek Isten olyan rossz szolgái vagyunk, 
lelkipásztorainkkal együtt, akik csak a kö

telességünket tesszük, s annak sem te
szünk igazából eleget

De vissza kell utasítani e/s u szemléle
tet azért is. merr ez kiváltja minden eset 
ben a lelkészi oldal ellenérzéseit a preshi 
terekkel, a presbitériumokkal kapcsolat
ban. Kiváltja -  ismét csak Fekete pro
fesszor szavait idézve -  a „lelkészi gő
göt”: „itt én értek a dolgokhoz, itt én va
gyok felelős mindenért." É-s ez sajnos 
nem egy esetben igaz is

bt A megtorpanás másik okát ugyanis 
éppen ebben látom

ItttgBÖVekedet! a U-lkés/i oldal ellenál
lása, legalábbis ellenérzése u presbite
rekkel és a P resbiteri Szövetséggel 
szemben.

azzal a  jelszóval, hogy a presbitereken ke
resztül a világ bcáramlik az egyházba 
Nem vitatható, hogy presbitériumaink 
összetétele különösen vidéki gyülekeze
tekben nemegyszer sem hitbeli, sem szak
mai támaszt nem ad a lelkipásztornak. (A 
szakmain itt az egyházközség v ilági ügye
it értve.)

Ezért igen nagy jelentőségű a presbité
riumok 1999. évi általános tisztujitása. 
amely azonban újabb gondokat is jelent. 
A presbiterek felelőssegének felismerése
vei egyidejűleg es a fiatalabb középkor
osztály hiánya, azon belül is különösen az 
értelmiség hiánya miau, egyre kevesebb 
olyan egyháztag mutatkozik, akik a kiöre
gedő presbitereink nyomába léphetnek ill 
ilyenre vállalkoznak

Es mindekkor még nem szóltam a lég 
fontosabbról: az első követelményről, a 
hitről.

Már 1997. evi munkatervünkhen előír
tuk (10/1997. számú közgyűlési hatáio- 
zat). hogy „kiemelten fontos feladatnak 
kell tekinteni az evangclizáció feladatát, 
mind a jelenlegi, mind a jövendő presbite
rek közöli, hogy 1999 Őszén az egyház- 
községek elö liitú presbitereket tudjanak 
választani "
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KÉSZÜLÜNK

BESZÁMOLÓ
Szövetség 1997. évi munkájáról

Annak ellenőre, hogy missziói titká
runk ezévben is igen sok helyen végzett 
evangelizációs szolgalatot, konferenciáin
kon. bibliaiskoláinkban mindig volt igei 
szolgálat, mégis

úgy ítéljük meg. a Jézus Krisztusba só- 
telt személyes hit kérdése nem vált 
Szövetségünk m unkájában olyan köz
ponti kérdéssé, mint akárcsak az isme
retek kérdése.

Ezt je lz i, hogy nem sikerült oly'an 
cviingclizáló karizmával megáldott csa
patot összeállitani, amely képzéstől füg
getlenül. vagy azzal együtt azt jelezte 
volna, hogy a hitébresztés ügyét valóban 
kiemelt, sót legfontosabb ügyünknek te
kintjük.

És itt terek vissza és zárom is ezt a 
gondolatkört munkánk megnövekedőt 
nehézségeit mindenek előtt abban látom, 
hogy az első szeretet öröme, tüze nem lo
bog bennünk eléggé.

Ami 1997. évi munkatervünket illeti, 
ez az év volt az első. amikor olyan, ami
lyen. de naptárszerü programot tudtunk 
összeállítani és kibocsátani, a beérkezett 
információk alapján elmondhatjuk, meg 
is valósítani

Tevékenységünk g erin cét a  presb iteri 
konferenciák alkották, amelyek a presbi
terek találkozását é> képzését szolgálták. 
Az 1997 év novemberében 27 egyházme
gyéhez kiküldött kéidoivekre 16 egyház
megyéből érkezén válasz. Ennek alapján 
megállapítható, hogy a 16 egyházmegye 
107 gyülekezetében van havonta legalább 
egy presbiteri bibliaóra. amelyből 63 gyü
lekezetben ez ..csak" biblioóra. 44 gyüle
kezetben képzés is. 35 gyülekezetben 
f'ap p  Vilmos L égy  kősz ik la  c . könyvét 
és vagy a H eidelh erg i K átét  használják 
vezérfonalul.

16 m egyében  voltak presb iteri konfe 
rém iák. ebből 9  megyében találkozás je l
leggel. 2 megyében képzés jelleggel. 5 
megyében volt ez is. az is. A nagyváro
sokban bibliaiskolai formában folyt a

képzés Budapesl-Es/ak, Budapcst-Dél 
(Délpesttel együtt), Debrecen, Pécs. 
Mind több megyében kom binált fo rm ájú  
kép zés  folyik, az. úri északpesti m odell: 
két havonta Iclfccszköri keretben, ket ha
vonta gyülekezeti keretben, évente egy
házmegyei szinten. Ezeken mindinkább 
használják a . .P resb ite r i fű z e tek e t  '. 
amelyből eddig hét jelent meg I kettő egy
bekötve).

A vcitesaljat egyházmegyében folyta
tódott, a zempléniben megkezdődött az a 
talá lkozási fo r m a  hogy a területi szerve
zet meglátogatja egy-egy gyülekezet 
presbitériumát. Vértesalján tíz ilyen láto
gatás történt

A résztvevők száma a bibliaiskolakon 
30 50 között állt be. a konferenciák lét
száma a 6 -700-at is elérte. Örvendetes, 
hogv a  dunántúli m egyékben  is megindul
tak a  konferenciák

B efejeződött a  N agykőrösi Tanítóképző 
Főiskolán  a  p resb iterek  két eves kejK ése  
11 fő végzett szép eredménnyel, igen 
színvonalas szakdolgozatok megírásával

Ebben az évben két országos d l nem 
zetköz i kon feren cián k  volt. Tahiban 70 
résztvevővel a gyülckczctcpitcs kérdései
vé’; Berekfürdőn 52 résztvevővel a nem 
Iclkés/i egyháztagok képzésének kérdé
seivel foglalkoztunk. Az utóbbin erdélyi, 
királyhágómclléki cs vajdasági résztve
vők is voltak.

A prcsbitcrkcpzcsröl cs annak jövőbeli 
lehetőségei ró I elkészítettük beadványain
kat egyházunk zsinata részére Beszámol
tunk erről a Tanácskozó Zsinat presbiteri 
bizottságában, a zsinat elnökségi ülésén, 
sőt magán a zsinati ülésen is.

A Szövetség munkatervének másik 
fontos témája volt a Református Világszö
vetség  23 , debrecen i nagygyűlésének té
m ájában  való közrem űködés. Ez a nagy
gyűlés szervezésének körülményei miatt

csak annyiban tudott megvalósulni, 
hogy augusztus 14-en este Szövetségünk
nek egy bemutatkozó alkalomra nyílott 
lehetősége, ahol 10 ország 19 képviselője 
vett részt. A résztvevőket azóta levélben

is felkerestük, s erről tájékoztattuk a Vi
lágszövetséget is. remélve, hogy ket ja
vaslatunk ezáltal ss megvalósul:

ITT'püljön ki kapcsolat a Világszövet
ség egyházainak presbiterei között.
2. Segítse elő a Viligszöv ctség ezen kap
csolatok kiépülését és ápolását.________

A nagygyűlés résztvevőit szórólapo
kon és színes plakátokon is tájékoztattuk 
Szövetségünkről. F.gyházunk újonnan vá
lasztott zsinatának vezetői változatlan tá
m ogatásu król biztosították Szövetségün
ket. am elyet mind telkiekben, m ind an ya
g iakban  éreztünk é s  ezt nagyon szépen b> 
szönjiik A ló  kapcsolat jele, hogy Szövet 
ségiinket m eghívták a  missziói koncepció  
kidolgozására

Elkezdtük a kap cso la tok  kiépitésct a 
Lclkészegyesidcttei és  a  Nőszovetséggel. 
Reméljük, hogy mindkettő !99X-ban ki
bontakozik

Új tevékenységi kör volt az a  pályázat. 
melyet Papp Vilmos testvérünk kezdemé
nyezett a  templom s tem etőken ek szép íté
s e  érdekében . 1997-ben meg aránylag ke
vés résztvevő volt. de az eredmény ennek 
ellenére igen szép. A bírálatban komoly 
segítséget nyújtott B en edek K ároly  testvé
rünk szakmailag megalapozott és lelkiek
ben érzékenységet felmutató munkája. 
Nagyon köszönjük e/t neki s reméljük, 
hogy a jövőben is segítségünkre lesz a re
mélhetőleg kiterjedtebb munkában

Végül kiadványainkról kívánok szólni. 
A Presbiter című lapunk 4000 példányban 
jelent meg hatszor. Sajnos 3200 példány - 
nál többet értékesíteni nem tudtunk, pétiig 
ennek érdekében is több határozat szüle
tett. így 19l»x-ban visszatérünk a 3000 pél
dányra Ez is. meg a papír cs postai költsé
gek is oda vezetnek, hogy a lap árát 60. 
éves előfizetését 360 Ft ra fel kell emelni.

Pedig a lap színvonalát mindenki dicsé
ri mind tartalmában, mind megjelenésé
ben Az előbbien Béke:.- L ajos  foszerkesz 
tőt és a szerkesztőbizottságot, az utóbbiért 
K ovács G á b o r  igazgatót cs a Typopress 
nyomda csapatát illeti köszönet

A lap fennállása óta előszót 1998-ra 
eves iapterv készült. Örömünkre sznlgal- 

(Folytatás a  10 oldalon)
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1F oly tatás a  9  oldalról)

na. ha a cikk írók  kőn- szélesedne, öröm 
m el vennénk riportokat, interjúkat is 

Már megemlékeztem az R. V SZ 
nagygyűlésére készült szórólapról és pla
kátokról, utaltam a presbiteri füzetekre, 
amelynek harmadik füzete melyet Szö
vetségünk adott ki . már nagyreszt elfo
gyott (mintegy 200 db van meg az. 1000- 
bŐIj. Támogatjuk a többi (űzetek kiadását, 
s ezért az Iránytű Kiadót fenntartó 
fundamcnl Alapítvánnyal megállapodást 
kívánunk kötni együttműködésünkről, ez 
folyamatban van.

Az önmagunk bem utatásába tartozott 
a Reform átusok L ap jában és más egy- 
házi lapban m egjelent szám os cikk 
m unkánkról ill. rendezvényeinkről, és 
az október 25-i rádióadás és a R efor
mátus Félórában szereplő több hír ill.
riport._________________________

1998 évi munkánk során folytatni 
kell u presbiterek képzését, de jóval na
gyobb súlyt helyezve az cvangclizá- 
cióra L elkiekben , jo g ilag  é s  gyakorlati-  
lag  e l ő  k e ll készítem  tíz 1999 évi p resb i
térium* választásokat, ill ebben az egy
házi testületeket és a lelkipásztorokat se
gítem kell. Erre fel kell hasznaim a Pres
biter című lapot és ha kell, a Presbiteri 
Füzeteket is-

A prcsbitcrképzésscl kapcsolatban 
vályúk a Zsinat álláspontját is. de ez nem 
akadályoz meg minket abban, hogy eddi
gi képzési formáinkat tovább folytassuk 
í zért változatlanul kérjük egyházközsé
geinket. hogy tartsanak presb iter i b ib lia  - 
órákat, de arra járjanak is el a presbite
rek. legyenek továbbra is Iclkészkori, 
egyházmegyei képzések és változatlanul 
jónak tartanánk a főiskolai preshiterkep 
zést. Egyetértünk azokkal is. akik ezt szí
vesebben látnák az egyházkerületek 
szervezésében a kerületek teológiai in
tézményeiben. de amié ez nem valósul 
meg, addig támogatjuk, hogy u Nagy
kőrösi Főiskola képezzen presbitereket. 
Étre mind a területi szervezeteknek, 
mind az egyházi szervezeteknek na
gyobb figyelmet kell fordítania Ha nem 
lenne még mindig elég jelentkező, akkor 
a jelentkezőknek ajánlani kell a felsőfo
kú kaícchéta, vagy diakónus képzést, 
mert lehetetlennek tartjuk, hogy rendsze
res teológiai ismereteket igénylő felnőt
tek más fcleke/ctck teológiai főiskolájá
ra járjanak, amire nem egy példa van 
Mivel már van olyan területi szer
vezetünk. ahol egy egy, kel vagy három 
éves képzési ciklus lezárult v agy közelc
sen lezárul, célszerű az ezeken résztve
vőket valamilyen o k lev é lle l  ellátni. En
nek feltételeit azonban gondosan ki kell 
dolgozni. Ennek kimunkálása keretében 
fel lehetne váltani a félreértésekre és fel-

KÖZGYŰLÉSRE
remagyarázásokra okot adó alsó. közép 
és felsőfokú elnevezést olyan értelmű 
változtatással, hogy a  középfokú, m egyei 
kép zésen  résztvevők ezüst, tt fő is k o la i  
képzésen  résztvevők aran ycsillogos o k le -  
i ele t  kap janak é s  ilyen elnevezést v ise lje
nek Javasoljuk, hogy ennek részleteit az  
e ln ö k ség  a  terü leti szerv ezetek  é s  a  
N agykőrösi P resbiteri Műhely b ev on ásá
val dolgozza ki Egyben c helyről is kő- 
szöntjúk i Nagykőrösi Presbiteri Mű
helyt, amely u főiskolát végzett presbite
rekből alakult meg.

Ki kell épiteni az evan gelfcárlós szol
ga la to t végzők hálózatát cs a konferenciá
kon kiscsoportos és személyes beszélge
tésekre is alkalmakat kell teremtem.

Szoros kapcsolatot kell kiépítem ill 
fenntartani a fokozatos egyházi testüle
tekkel. ill. azok vezetőivel és fel kell lépni 
minden ..gőgös" jelenség ellen, akármi
lyen oldalról jelentkezzék is az.

Folytatni kell az együttműködés kiépí
tését a Lclkcszcgycsulettcl, a Nószövet
séggel. cs hu a feltételek megfelelőek, a 
holland Fundamcnl Alapítvánnyal

Ki kell építem a kapcsolatot az egyete
mi gyülekezetekkel cs az ifjúsági szerve
zetekkel

Az elnökség a legutóbbi közgy űlés óta 
három ülést tartott, melyből egyet Debre
cenben A kihelyezett ülések rendszerét a  
IÖvő/hoi is folytatni kívánjuk Az elnökség 
rendszeresen beszámoltat egv-egy területi 
szervezetet munkájútól Eddig a vértesal
ja i. zempléni, az és/akpcsti. a debreceni 
megyei és területi, és a baranyai területi 
szervezet számolt be

Mindezek után megköszönve a bizal
mat. alapszabályunk '|| 2.4. pontju értel
mében főtitkári m egbízatásom  lejártáva l 
kérem  a közgyűlést, h ogy  fo g a d ja  e l  b e 
szám olóm at. Ugyanezen fejezet 2.7. 
pontja szerint ilyen esetben az elnökség 
tesz javaslatot, de ha a jelenlevő közgyű
lési tagok 30  százaléka mást is jelölni kí
ván. akkor a szavazólistára ót is fel kell 
venni.

Beszámolóm végén hadd idézzem azt 
az Ige*, melyet elnökünkkel együtt gyak
ran emlegettünk, mint tevékenységünk 
vezérfonalát, s amelyet mindenkinek me
legen ajánlhatok

iVem erő v el e.s nem hatalomm al, 
hanem  az én  Lelkiemmel "

l)r. K anok Pál

V Á L A S Z T Á S I  I  L L 1 1  í V Á S
A Magyarországi Református Egyház 
presbitereihez

Kedves Testvéreink'
Kedves Presbitertársaink-'
1998-ban immár harmadszor lesz lehető
ségünk. mint magyar állampolgároknak, 
hogy reszt vegyünk abban a döntésben, 
hogy országunk, de közvetve egész nem
zetünk. merre halad tovább azon az utón. 
amelyre 1989-ben Isten ajtót nyitott

\z elmúlt időszakban sokszor érez
hettük úgy. hogy végül is a döntés nem 
rajtunk múlik, mert ezi igazában azok 
döntik el. akik a mi döntésünk réven a 
hatalom sáncaiba kerülnek. Azt, hogy 
kik kerülnek oda. mind 1990-ben. mind 
1994-ben mi. magyar állampolgárok 
döntöttük el. jó l vagy rosszul, közvetle
nül vagy közvetve, azzal, hogy távol ma
radtunk Az még dem okratiku s rendünk 
hiányossága, hogy  a  négy  év es  cik lu so
kon b elü l kevéssé  tudjuk ellenőrizni a z o 
kat. a k ik e t  h a ta lom b a  juttattunk  Ez is 
elősegítette azt, hogy társadalmunkban 
órftsi erkölcsi válság alakult ki. amely 
azonban természetesen megmutatkozik 
az elet szinte minden területér.: a kultú
rában. a gazdaságban, a köz- es magán- 

| életben
Mi tehát a  teendő?

Mindenekelőtt tudatában kell lennünk 
unnak, hogy nem em beri ügyesség, 
bölcsesség, ráterm ettség  m enti meg 
nemzetünket, mint ahogy ezeregyszáz 
esztendőn keresztül sem az m entette 
meg, hanem Istenünk kegyelme és sze
retne.

aki elhívta népünket arra a feladatra, 
amelyet Ó elgondolt számunkra Ez akkor 
is igaz. ha Isten nemegyszer arra figyel
meztetett minket, különösen akkor, ami
kor nem töltöttük be ezt az elhívatásun- 
kát. amire Júda népét is nemegyszer fi
gyelmeztette .. . hogy megtudják mit j e 
lent nekem  szolgálni é s  mit Je len t fö ld i k i
rályokat szolgálni (2 Krón 12,8)

Első teendőnk tehát az Úrhoz kiáltani 
segítségért. Amikor az általa kiválasztott 
ember állt ennek a nemzetnek az élén. ak
kor volt előmenetele, akkor volt a romok
ból megépülés. Álljunk hát oda az í 'r  elé. 
imádkozva népünkért, nemzetünkért, 
hogy olyan vezetőkéi adjon, akik segítik e 
nemzet, es azon belül egy-egy kisebb kő-
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KÉSZÜLÜNK
zösscg testi-lelki megújulását, hogy be
tölthesse Istentől rendelt hivatását

Második teendőnk, hogy vegvunk részt 
a  választásokon. Isten a mi korunkban ál
tálunk is meg akarja valósítani kiválasztó 
tervek Más kotokban ezt más módon tet
te, leszármazás, vagy hatalmi küzdelmek 
utján, de most minket méltat atTa, hogy 
eszközei lehessünk az ő kiválasztó akara
tának. A mi feladatunk most az. hogy 
„enSsek legyünk, szedtük össze  érő n k éi 
népünkén, és  Istenünk városaiért, a ;  Úr 
p ed ig  teg y e azt. am it Jón ak  lát  "  (2Sám 
10. 12)

Hogyan tudhatjuk meg. hogy kire ad
juk szavazatainkat, ki az. akit az Úr vá
lasztott’' Ez nagy titok, de -  ha kötjük 
Isten erre is ad útmutatást!

Mi csak tanácsot adhatunk!
Isten azért adott értelmet ts nekünk, 

hogy megvizsgálhassuk, melyik politikai 
csoportosulás milyen értékek mellett áll 
ki. és melyeket utasít el

Mi azok m ellen  a  politika i csoportosu
lá so k  m ellett v a ló  k iá llá s i tanácsoljuk, 
melyek

I. Nemcsak a iá já t jólétükre, sőt nem is 
csak a mi nemzedékünk jólétére teszik 
a hangsúlyt, hanem gondolnak a jöven
dő nemzedékekre is.

arra. hogy Magyarország és a magyar 
nemzet több nemzedéken át be tudja tölte
ni azt a feladatot, amelyre Isten létrehoz
ta Ajánljuk az ilyeneket azért is. men mai 
létünket is ilyen emberek útján munkálta 
íz Isten. Ilyenek voltak például a protes
tantizmus fontos áramlatát alkotó pu ritá
nok, akik nem csak a saját, sót elsősorban 
netn a saját jólétükre gondoltak, hanem 
u tódaik lé tén • é s  jó l é t é n 1 Nekünk, mai 
magyar reformátusoknak, a mai önző. 
csak a mának élő világban arról kell bi
zonyságot tennünk, hogy amiként Krisz
tus feláldozta magát érettünk, akik akkor 
még meg setn izületiünk, úgy mi is tud
junk saját jólétünkből anny it feláldozni, 
hogy nemzetünk, városaink, falsaink 
lennmaradjanak Ezért tehát támogatásra 
ajánljuk uzokat. akik mind demográfiai, 
mind gazdasági értelemben az utánunk jö 
vő nemzedékekre is gondolnak.

Ajánljuk továbbá azokat, akik:
2. Nem az egyéni érdekek, vágyak 

mindenekfelctt valóságát, hamis önmeg
valósítást hirdetnek, nem egyszer a másik 
ember rovására, hanem tudatában vannak

annak, hogy Isten úgy teremtene meg a 
világot és benne az embert, hogy önmagát 
csak igazi közösségben tudja kibontakoz
tatni, sohasem a másik ember rovására, 
hanem mindig a másik ember javára. Az 
1989 előtti évek nemegyszer álközösségei 
és a idén önző önmegvalósítása után tá
mogatásra ajánljuk

azokat, akik  abban látják  nemzetünk 
fennmaradásának Istentől tervezett út
já t .  ha egyén és közösség abban a/ 
egymást építő, ha kell. a túlhajtásokat 
nyesegető egységben él együtt, amelyre 
Jézus mutatott példát a tanítványaival 
Váló közössé g b e n .____________________

Végül ajánljuk azokat, akik
3. Mindezeket cgyüttlátva azt tartják 

értéknek, hogy se cgv nemzet, se egy va
ros. közösség, vagy család ne szakadjon 
szét gazdasági, társadalmi, politikai, vagy 
erkölcsi okokból, hunent éppen azt segítik 
elő. hogy a társadalom senkit ne zárjon ki 
magából, mert hisz azokból elóbb-utóbb a 
társadalom ellensége lesz Támogatásra 
érdemesnek találjuk

azokat, akik olyan gazdaság-, társada
lom- és szociálpolitikát kívánnak meg
valósítani, amely segíti az elesetteket, 
a leszakadókat, a gondokkal kúszkó- 
dóket,________________________________

ha kell segítséggel, de legfőképpen az
zal. hogy lehetőséget teremt szamukra a 
felemelkedéshez, és megtanítja őket arra, 
hogy miként tudják ezt megvalósítani. 
KÖ7napilag szólva, tanítja, gyógyítja őket, 
de ha kell kenyeret és halat is oszt. és min
denekelőtt n/t segíti elő. hogy minden em
ber úgy cselekedjék a másikkal, ahogy azt 
a másiktól a maga irányába elvárja

Mindezek lefordíthatok a hétköznap 
nyelvére tehát úgy. mint jó gazdaságpoli
tika. szociálpolitika, oktatáspolitika, de 
mi ebből in csak egyetlen szót kívántunk 
értelmezni; mi a  jó . illetve mi mit toriunk 
annak mindaz, am ire Jézus mutatott ne 
kiink (léidül.

Végül óvnunk ke ll T estvérin ket ham is 
ahrútuloktól, és  k eserv es  csa lód ásoktó l.

Hamis ábrándnak  tartjuk, ha valaki va
lamilyen keresztény kurzus -hun remény
kedik. ahol mi hivők. vagy az egyházak 
fogják megmondani apró részletekig, hogy

(Folytatás a ts  oldatont

LATUNK A TÉNYEK TÜKRÉBEN 
Szolgálatunk 1397-ben

Hálaadással és Örömmel mondom cl. 
hogy az 1997. esztendő is ugyanannak az 
Igének a megtapasztalásában telt el. mint 
ami lapunk indításakor, hat évvel ezelőtt 
került a címoldalra, mintegy megadva 
bibi tás programunkat .. Mindent Isten d i
c ső ség ére  tegyetek ' " ( I Kor 10,31) Ezt a 
Soli Dco Glonás alapállást, mint a fehér 
fényt bontottuk továhb összetevő sziliéi
re. s igyekeztünk kifejezni lapunk hasáb
jain a korábban megfogalmazott ötpontos 
célkitűzés szerint; I a missziót, 2. az 
evangelizációt, 3. a hit erősítését, 4 a kö
zösség építését. 5. az esztétikai ízlésfor- 
málást

tárgyévben hutszor jelentünk meg, 
összesen 2-1 000 példányban. Az trón 
anyagok száma összesen 185. Ebből cikk 
140 (vezércikk közgyűlési és konferen
ciai beszámolók, tudósítások, elmélkedé
sek. tematikus cikkek, köszöntők, „Emlé
kezetes presbiterek”, gondolatok. „Szö
vetségünk életéből", felhívások, hirdeté
sek. közlemények. ..Levelesládánkból”), 
ima 9, nyilatkozat 4. vers 30. ének 2 A 
képanyagok száma összesen 47. ebből fo
tó 28, grafika 19 Minden számot más szí
nes fcjnyontattal állíttattunk elő (kék 2>. 
botdó, tűzpiros, barna, zöld), s egy szám 
16 oldalából 4 - 6  oldalon alkalmaztunk 
színes cimkivinclést is. Az 50, Ft-os pél
dányonkénti arat tartottuk egész éven át 
10 néhány szerzőnk már töizsszerzőnek 
számit <Papp Vilmos 9 " .  F ü le L ajos  6» . 
Hegyi-Füstös István. Kövesjtatakv László. 
Vándor Gyula. Szénási Sándor, B.-Röhrig  
Klaudia 3 * . Hékefy L ajos  11») Illesse kö
szönet azokat, akik tisztclctdij nélkül is 
odaadással, önzetlenül és kitartóan végzik 
az Írásbeli szolgálatot.

Külön meg kell említenem K ovács Gá 
bor  igazgató út ás csapata  rendkívül lel
kiismeretes munkáját, amit egész eszten
dőben tapasztaltunk. Á ldiski váltásunk 
mellett csak kérni és remélni tudjuk ebben 
az esztendőben is ugyanezt, a megválto
zott külső körülmények ellenére is, hiszen 
a Typoprcss munkája beleolvadt cgv na
gyobb nyomdaipari egységbe.

\z 1997. évben megielent 24 000 pél
dány előállítási költsége 870 000. Ft volt. 
ami ugyan nem térült meg teljesen, de még

iFolvttuas a  I? oldatom
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(Folytatói a  II. oldatrólt 
most is csak azt mondhatjuk, hogy lapunk 
csak kis mértékben ráfizetéses. Presbiter 
testvéreink kicsivel nagyobb odafigy e lé s e  
és lelkiism eretes előfizetése kiegyenlíthetné 
lapunk anyagi helyzetéi Ezt leéljük tőlük 
testvéri szeretettel és bizalommal Mérsé
kelt áremelést kívánunk végrehajtani, 
amennyiben 1998-ban ogy-cgy példány 
árát 60. Ft-ban állapítjuk meg.

Továbbra is a tanú cs a látnok jánosi 
Iclkülctcvel kívánunk református presbi
tereinknek lapunkkal szolgálni:. Írd meg. 
am iket Iánál. * am ik vannak és am ik esek  
után leszn ek!"  (Jel 1.19). Ehhez kérjük 
Presbiter Testvéreink imádságát és aktív 
közreműködését!

B ék e /y  L ajos
fe le lős  szerkesztő

Év Példányszám Oldalszám Cikk foto Pcld. ára Évi előáll, költ.

1992 19200 12 146 37 IS . Ft 288 0 0 0 ,-  Ft

1993 17 60(1 14 195 51 2 0 ,-  Ft 272 000. Ft

1994 25 575 16 145 59 2 5 . - Ft 428 788 .- Ft

1995 24 154 16 280 73 5 0 .-  Ft 755 7 8 6 ,-  Ft

1996 18 00(1 16 154 54 50. Fi 711 8 7 8 -  Ft

1997 24 000 16 185 47 5 0 .-  Ft 870 0 0 0 ,-  Ft

Ússz.: 120 729 16 1107 321 5 0 .-  Ft 3 321 2 5 2 ,-  Ft

Az elmúlt hat 
évben megje
lent példá
nyok száma 
materiális cr- 
tekmegvakisi- 
tásl is jelent!

Ez az összeg 
egy ben egy nagy 
mértékű szcllc- 
mi-!clki érték
képzést is jelöl'

GAZDASÁGI ÜGYEIUKRÖL...
Az új esztendő, mint minden év ben, sok 
újdonságot hoz gazdasági feladatainkban 
is Ezek az új feladatok, illetve a megvál
tozott rendelkezések oly nagyszámúnk, 
hogy ebben a lapszámban mind nem is 
tudjuk közölni. Most csak a legsürgőseb
bekről esik majd szó.

F ebru ár IS-ig ke ll benyújtani a :  egy
házközségeknek a  9703 je lű  adóbevallón  
amely az. egyházközség áltál 1997-ben ese
dékes adók bevallásáról szól. Legtöbb 
gyülekezet abban a helyzetben van. hogy a 
személyi jövedelem adó kötelezettségeit, 
az esetleges egyéb kifizetései után teljesí
tendő. ill. teljesített adókötelezettségeit, a 
munkaadói és munkavállalói járulékfizeté
si kötelezettségeit kell bevallania. Elvileg 
nem helyes, de gy akorlatilag jó . ha ilyen
kor elővesszük az adóhatóság által múlt 
évben kiküldött adóívet, amely nem csak 
az 1996, évi befizetéseinket és bevallásain
kat tartalmazza, hanem az 1997. évi befi
zetéseinket is és 1997. évi bevallásainkat 
ennek megfelelően készítjük cl Ú j dolog 
az 1997. évi 9703 nyomtatványon, hogy a 
televíziót Is be kell vallani. Tudni kell. 
hogy amennyiben a televízió az egyház- 
község tulajdona, akkor csak egy készülék 
útin és csak egyszeres díjat kell fizetni, de 
azt kell! Ha nincs bejelentve, akkor a ké
szüléket be kell jelenteni.

Tr IW b. év i személyt jöv edelem adóval 
kapcso latban  pedig azt kell tudni, hogy 
amennyiben a lelkészek, egyházi alkal
mazottak javadalmait a perselypénzek, 
adományok, egyházfennt.irtói járulékok

összege fedezi, akkor i javadalmak utáni 
személyi jövedelemadót fizetni (illetve 
ilyen előleget a lavadalmakból levonni) 
nem kell Amennyiben csak egy részét fe
dezik ezek a bevételi források, akkor a 
fennmaradó rész után továbbra is az adó
táblának megfelelő személyi jövedelem
adó előleget le kell vonni.

I társadalom biz tosítássa l ka p cso la t
ban is  új szabá ly ok  vannak. Azoknak a 
lelkészeknek, akik még nem kapnak álla
mi nyugdijat, egészségbiztosítási j ó n d e 
ká t  kell fizetni Fontos, hogy ezt nem az 
egyházközségnek kell fizetni, hanem az 
illető lelkésznek. Hogy javadalma ne 
csökkenjen, ezért hozott a zsinati tanács 
olyan határozatot, hogy ezzel az összeg
gel a lelkész javadalmát meg kell emelni 
Mivel itt eltérő tájékoztatás is elhangzott, 
idézzük pontosan a törvény idevonatkozó 
részletét:

..Az a szem ély, aki személyi igazol
vánnyal rendelkezik vagy azzal jogsza
bály alapján rendelkeznie kellene, és aki c 
törvény s/enni biztosítottnak vagy ilyen 
biztosítón hozzátartozójának nem minő
sül cs  egészségügyi szolgáltatásra a 16 $ 
a)-p) pontja szerint sem jogosult, havonta 
a tárgyhónapot megelőző hónap első nap
úin érvényes minimálbér (jelenleg 19 500 
Ft szerk. megjegyzése) 11.5%-ának 
megfelelő összegű egészségbiztosítási já 
rulékot fizet (. ) (Részlet az 1997. évi 
L X X X . törvény 39, $ (2) bekezdéséből.)

Lzt azért kell hangsúlyozni, mert ha az 
egyházközség tizet ennyit mint munka

adó. akkor az nem elegendő, es annak 
mulasztási bírság lesz a következménye. 
Ilyen járulékot tehát a  lelkes? nevén kelt 
bejelentem , az. ennek megfelelő nyomtat
ványon

Szinten a társadalombiztosítással tügg 
ös>zc, hogy a nyugdíj az alkalmazottak 
esetében nem biztos, hogy csak az állami 
társadalombiztosításhoz fizetendő, hanem 
lehet, hogy az illető alkalmazott kötelező 
magánnyugdíj pénztárba iratkozott be cs 
akkor u 10%-os, az alkalmazottól levont 
tb-t meg kel! osztani: 6% -ot az alkalma
zott által választott és megnevezett nyug
díjpénztárhoz kell átutalni, és csak 4%.<h 
a ..th"-hez. amelyből csak 1% a nyugdíj, a 
többi az egészségbiztosítás.

P á ly akezd ő  esetében pedrg k ö te lez ő  
m agánnyugdíjpénztárba belépn i Ott te
hát erre különösen figyelni kell

A lelkészek nyugdtjjáruléká val kaps sa
laiban  p ed ig  tudni keli. hogy  a ;  egyház- 
község  á iia l a  le lk ese i nyugdíjintézetnek 
befizetendő 2 l n'.rot a  zsinati tanács hatá
rozata 30% -ra em elte f e l  Ez bizonyára 
sok. töleg kis egyházközségben problé
mát lóg okozni, de a lelkészt nyugdíjinté
zet helyzete miatt ez az intézkedés szük
ségesnek mutatkozott

Úgy gondoljuk, hogy éppen elég sok 
újdonságot közöltünk most ahhoz, hogy 
presbiter testvéreink ezt mind megtanul
ják. Ezért egyéb, nem ennyire sürgető új
donságokról legközelebb számolunk be.

Dr. K. P.
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ADÓNK EGY-EGY 
SZÁZALÉKÁRÓL...
Am int ism eretes. 1997 . évi s/cmclyi 
jövedelem adónk 1-1 százalékáról ren
delkezhetünk 1% adható valamely en e  
logosult társadalmi szervezetnek, ala
pítványnak, intézménynek. A második 
1% -ot valamely bejegyzőn egyháznak 
lehet utaltatni Szövetségünk elnöksége 
természetesen azt a já n lja  tagjainak és 
minden presbiternek, akinek erre lehe
tősége van, hogy a  m á sod ik  1% -ot j e l  
té tlen ü l a  M a g y a ro rsz á g i R eform átu s  
E g y h áz n a k  a d ja .  am elynek úgyneve
zett technikai adószáma, amelyet az er
re a célra megküldött nyomtatványon 
fel kell tüntetni: 0066 .

Az elnökség ugyanakkor k é r i  tag ja
it és minden kedves presbiter társun
kat, hogy a  tá rsa d a lm i sz erv ez etek n ek  
ju tta th a tó  1% -ot a  P r e sb ite r i  S zövet
s é g n e k  a d j a  a m e ly n ek  a d ó s z a m a :  
1967 5 0 3 9 -1 -4  J

E gy id ejű leg  m egköszöni m ind
azoknak, akik már tavaly is ezt tették 
és ennek nyomán közel 20  0 0 0  l t-ot 
kaptunk. R em éljük , hogy ehhen az 
évben ennél nagyobb támogatottságot 
fogunk élvezni Előre is köszöni ezt az 
Elnökség.

Ili SZÁNK)l Ó  PÉN ZÜ G YEIN K RŐ L 
ÉS AZ 1998. ÉV I K Ö L T SÉ G V E T É S I I KV KZK.TE

1997. évi 1997. évi eltérés 1998. évi
költségvetés zárszámadás % költségvetés

Személyi kiadások . 935 400 738 889 - 2 1 .0 1 046 000
Hitelen kiadások 1 846 720 1 827 641 - 1,0 1 832 000
Működési költs. 
Személyi kiadások

492 200 460 573 - 6 .4 612 000

közterhei 771 722 424 7(K) 44.5 772 000
Vegyes kiadások 13 958 129 241 -  825,9 37 000

Kiadások összesen: 4 060 000 3 581 044 11.8 4 300 000

Ligái jak 364 250 378 720 + 4.0 437 000
Támogatósok 1 200 000 1 668 235 + 39.0 1 604 000
Adományok 70 000 128 600 * 83.6 173 00O
Hitéleti bevételek 2 040 000 1 305 846 -  36.2 1 729 000
Fgyéb bevételek 
Személyi kiadások

103 402 310 405 * 200.2 91 IKK)

kozierhei 282 348 167 185 40.8 266 000

Bevételek összesen 4  060 000 3 958 991 - 2 .6 4 300 000

Az 1998. január 23-i elnökségi ülés téte
lesen tárgyalta a zárszámadást és a  költ
ségvetést

A zárszámadással kapcsolatban vizs
gálta a jelentős eltéréseket is

A vegyes kiadások közötti nagy eltérés 
abból adódik, hogy egy elszámolásra adott 
előleget itt. >11. az egyéb bevételeknél 
könyveltek cl. ez tehát csak fiktív pénzfor
galom.

Az egyéb bevételeknek a tervezettnél 
jelentősen nagyobb eltérése abból adódik 
továbbá, hogy a Szövetség december 22- 
én 112 800 Fi téves átutalást kapott, ame
lyet azóta visszautaltunk a feladónak így 
a korrigált bevétel csak 3 846 191 Ft. A 
számszaki egyenleg 377 941 Ft. a korri
gált egyenleg 265 141 It.

A számvizsgáló bizottság a vizsgált idő
szakban háromszor tartott vizsgálatot.

A MISKOK I (.Y lJ IIk l/ lilk  PRLSRITI-RI KOM IK KM IÁ IÁNAK
ZÁRÓ M  ILATKOZATA (rrs/l.i)

Megértettük:

a presbiteri tisztet, a többi egyházi 
tisztséggel együtt úgy lehet a Szent- 
írás tanításával teljes összhangba 
hozni, hogy nem a tisztség elneve
zésére. hanem a szolgálat tartalm á
ra  összpontosítunk. A konferencia 
alnpigéjcból t Apostolok Cselekede
tei 20 .28 ) világossá vált. hogy a 
prcsbi térség őrállói, pásztori é s  s á 
fá r  szolgálat:
hitvallásaink tanítása az égi cffwes 
p a p ság o t  hirdeti, fo ly a m a to s  m eg
ú julásra  sarkallja az egyház népét, 
amely gyülekezeteiben  él és így al
kot nagyobb közösséget; 
egyháztörténetünk legjobbjai a ma
guk nemzedékében igyekeztek elő
mozdítani a presb iteri szolgálat b ib 
lia i tartalmú m egeleven edését. ám 
ezt a m3ga teljességében nem érhet
ték cl. A letűnt diktatórikus társadal

mi rendszer meggyengítette egyhá
zunk életfunkcióit azáltal is. hogy a 
világi szo lga lattéte lt m egbénította, 
súlytalanná tette.

Jelen helyzetünket felmerve, a pozitívu
mokat itt nem említve, meg kell ál lapíta
nunk az alábbiakat:

nem látjuk  a kellő Ie lk i n övekedés  
je le it  egyházunk népén: 
passzivitást es elöregedést  tapaszta
latunk sorainkban; 
belső, em beri kapcso lata in k  a tár
sadalom szétzilálódását követve 
m eglazullak:
külső vonzóerőnk gyen g e  a v alódi 
lelki értékekre- vágyók, különösen a 
fiatalok körében.
gyülekezeteinkben é-> közegyhá
zunkban nem reagálóu l, m eg fele lő  
m értékben  a rohamosan terjedő e l
szegényedésre  cs a társadalm i d ev i
anciákra.

E problémák megoldásában kulcsszerepe 
van a presbitériumnak mint a lelkipásztor 
Icgh.ithatósabb emberi segítségének. A 
presbiterek legfőbb feladatait általánosan 
ezekben láttuk

-  olvassu k napon ta a  Szén lírást  és 
hordozzuk im ádságban  lelkipászto
raink. gy ülekezeteink, egyházunk és 
nemzetünk sorsát, a lelki megújulást 
cs épülést;

-  tör ődjünk többet gyülekezetünk tag
jaival. v állaljunk közöttük végzendő 
rész fe lad atokat  (családok, magá
nyosok. betegek látogatásában, a 
gyermek- és ifjúsági munkában, az 
tratt erjesztésben);
szorgalm azzuk é s  m ozdítsuk e lő  u 
városban élő gyülekezetek közös  
m issziói munkáit:
vegyünk reszt tevékenyebben  a  tár 
sodalm i és politika i közéletben, kép
viseljük a keresztvén és nemzeti ér 
lékeket
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1 998. ÉVI RENDEZVÉNYEINK
TERVEZETE

Szövetségünk mér második eve igyekszik 
a területi szervezetekkel együttműködve 
éves munkatervét ezen belül rendezvény- 
naptárát úgy kialakítani, hogy az segítsé
gül szolgáljon egyéb rendezvényekkel va
ló összehangolásra cs igy el lehessen ke
rülni a programütközéseket

.4 szövetség  m u n kalen én ek a lapelv it a 
kővetkezők:

1. A presbiterek hitének ébresztése 
presbiteri, gyülekezeti cvangchzációk 
keretében Ugyanakkor támogat minden 
olyan egyházi rendezvényt, amely akái 
egy-egy város lakóinak a? örömhin hir
deti. Ennek az elvnek gyakorlati megva
lósításaként kö telez i a  len tien  sz en ek et , 
hogy p resb iter i kon feren cia , k ép zési a l 
ka lo m  nem  fo ly h a t le  ev an g elizác ió s  
szo lg á lat nélkül, ami nem azonos az áhí
tattal.

2. A p resb iterek  k ép zésé t  tovább k e ll  
folytatni, mind gyülekezeti, mind lelkész
kön >11 egyházmegyei, mind főiskolai 
szinten Arta kell ösztönözni minden gyü
lekezetét, minden egyházmegyét, hogy 
lends/crcs. több eves programot alakítson 
ki. hirdessen meg és valósítson :s meg 
Ehhez mind a Szövetség, mind a területi 
szervezet adjon meg minden szükséges 
szakirodalmi anyagot, amelyek lehetnek 
megjelent és beszerezhető könyvek vagy 
a Presbiteri Fűzetek keretében megadott 
tanulmányok.

3. Mníd a két munkatervi pont „hasz
nának” ur /ÓVÓ. év i presb iteri llrzhíjitás 
kor kell megmutatkozni. Atisztújftás elő
készítését az elnökség által kibocsátott 
felhívásban foglaltak szerint kell elősegi 
leme minden területi szervezetnek.

Rendezvénynaptár la január 25-ig be
érkezett tervezetek alapján I

Február:
1. Presbiter es gyülekezeti munkáskep- 

z.es Sajóvclczdcn.
2. „Presbiter" szerkesztőbizottsági 

ülés.
7. Budapcst-Dch területi szervezet 

közgyűlése a Budapest-Kispest Rózsa téri 
egyházközségben.

8. A Vértesaljai területi szervezet veze
tőségének látogatása a felcsűti gyüleke
zetben.

14. Bibliaiskola a Budnpcst-Lszaki 
Egyházmegyében

15. Egyházmegyei presbiteri részkört 
fercncia Kecskeméten

Egyházmegyei presbiteri konferencia
Pccs-Kertváiosban

20 22. A Zempléni területi szervezet 
presbiteri konferenciája Szerencsen.

22. Egyházmegyei presbiteri rcszkun- 
fercncia Soltvadkert.

Protestáns presbiteri konferencia Ú j
pesten.

27 március I Bács-Kiskunsági 
gondnok-presbiteri konferencia Mátra
házán.

28 A Presbiteri Szövetség eves rendes 
közgyűlése Budapesten

Március:
2. Szerkesztőbizottsági ülés
6 -8 . Egyházmegyei Presbiteri Konfe

rencia a Vértesaljai Egyházmegyében. 
Velencén

14. Bibliaiskola u Budapest-Északi 
Egyházmegyében.

21 Presbiteri evangelizácio a Nagy
kunsági Egyházmegyében

22. A Vértesaljai területi szervezet lá
togatása az etveki gyülekezetben.

27 29 A Budapest-Északi területi 
szervezet konferenciája Mátraházán

28. Bibliaiskola a Baranyai területi 
szervezetben.

29. Presbiteri és gyülekezeti munkás- 
képzés a Borsodi területi szervezetben 
Zádorf.iivan

30. április 3 Presbiteri Evangeli/á- 
ció Monoron

Április:
1 Főtitkári értekezlet
2 Vezetőségi ülés a Baranyai területi 

szervezetben
4 Dunamclléki Egy házkerületi Prcsbi 

ten Konferencia i Pécs-Belvárosi Egy
házközségben.

18 Délpesti területi szervezet konfe
renciája Kiskunlttduizán (nem végleges 
időpont)

Bibliaiskola Budapcst-Északi Egyhuz- 
megyeben.

19 A Vértesaljai területi szervezel lá
togatása a velencei gyülekezetben.

25. Bibliaiskola .i Baranyai területi 
szervezetben Pécsett

M ájus:
4 Főtitkári értekezlet és szerkesztősé

gi ülés.
9. Bibliaiskola a Budapesti Északi 

Egyházmegyében.
Regionális presbiteri konferencia 

Sellyén
15. Elnökségi ülés.

30. Bibliaiskola a Baranyai területi 
szervezetben.

Június:
7. Borsodi presbiter cs gyülekezeti 

munkásképzés Aggteleken.
8. Fötitkán értekezlet
12-14 . Egyházkerület! presbiter 

gondnoki konferencia Kölkeden.
13. Bibliaiskola a Budapesi-Ész.iki 

Egyházmegyében.
22-26 . VII. Nemzetközi preshttet kon

ferencia Pápán. (Nem végleges időpont)
27. Bibliaiskola a Baranyai területi 

szervezetben

H álás kö sz ön etét  mondunk u M eg
nyugvás l lo s p ic  A lapítvány névében  
m indazoknak, ak ik  a d ó a lap ju kb ó l 
szárm azó 1%-os. vág)' eg y éb  a d o 
mánnyal so k  súlyos b eteg  é s  haldokló  
utolsó idejét segítették. Adományukkal 
a  Megnyugvás llo sp ic  Alapítvány által 
tám ogatott C sepeli l lo s p ic  l ’aUiativ 
osztály  b eteg ein ek  j o b b  ellá tásá t, az  
osztá ly  d o lg oz ó i m unkakörü lm ényei
nek jav ításá t é s  a  hazakerü lő  betegek  
utógondozásának lehetővé tételét «ég i- 
tettek e lő

Kérjük, hog} alapítványunkat IW li
bán is tám ogassák

\ Megnyugvás llospic Alapítvány 
Kuratóriuma

Adószám. 18053883-1-43
Számlaszám: 11711034 -  20804129
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
November

28-2*). Rév Komáromban tartóiul j Magyar 
Református Egyházak T anácskor 
Zsinatának presbiteri bizottsága a/ 
ülését, amelyen a presbiterkepzés 
kárpát-medencei tapasztalatairól 
volt szó, \z ölesen resztvett, és 
mint a bizottság elnöke, azt vezet
te. Szövetségünk elnöke is.

December

3. \ huzat tapasztalatoktól a főtitkár 
számoli be. főtitkári cneke/let 
volt, amelyen a januári elnökségi 
ülésen tárgyalandó napirendi pon
tokat beszélték meg.

6. Kaposvárott és Latrodon volt 
presbiteri konferencia. Különösen 
a/ utóbbi helyen vettek részt nagy 
számban a presbiterek. A kapos
vári konferencián F isch er  M órja 
testvérünk és a főtitkár is resztvett 
az elnökség részéről.

7. A missziói titkár ka/incburcikan 
szolgált a presbiteri biblia iskolán.

1 1 - 14. A missziói titkár és felesége Ma
kón szolgait evangelizációs alkal
makon.

Január

4. A zempléni területi szcivezet el
nöksége Tarcalon tartott ülést, 
amelyen K irály  L ász ló  helybeli 
lelkipásztor szolgálata után az 
1998, évi munkatervet tárgyalták 
meg. óz ülésen u főtitkár is 
résztvett.

1 2 -  13. Móron a Zainat misszió bizottsá
ga tartott kibővített ülést, amelyen 
Szövetségünk képviseletében az 
elnök vett reszt.

16. F.spetes-gomlnoki értekezleten a
Szövetség elnöke vett részi

23. Budapesten a Ráday Kollégium
ban tanulta ülését az elnökség. 
G őnczö Sándor síi keresztesi lelki- 
pásztor szolgálata után a főtitkári, 
majd 3 számvizsgáló bizottsági cs 
gazdasági bizottsági beszámoló 
hangzott cl. Az elnökség beható vi
ta után a beszámolókat elfogadta, 
akárcsak azt a két felhívást ts. ame
lyet az elnökség az. állami ill az

1999. évi prcsbitcrválas/tásokkal 
kapcsolatban bocsátott ki cs ame
lyet lapunk egymás utáni két 
szántában közlünk. Meghallgatta a 
baranyai területi szervezet beszá
molóját is cs megvitatta azt. Végül 
az elnökség u főtitkár hivatali 
ükjének lejárta miatt határozatul 
hozott főtitkárt jelö lésrő l, amelyet 
lapunk más helyén közlünk 

26. Az elnök Cs a főtitkár megbeszé
lést tartott a két budapesti lenilcti 
szervezet elnökével all. titkárával, 
valumint az egyházmegyék gond
nokaival arról, hogy milyen mó
don lehetne a két területi szerve
zetnek együttműködnie.

Február

2. Ülést tartott a szerkesztőbizottság, 
amelyen az 1998. évi első lapszá
mot tárgyalták meg

• *  *

A Magyar Református Presbiteri Szövet
ség elnöksége 1998. január 23-án tartott 
ülésen megái lapította, hogy a főtitkár hi
vatali megbízatású az alapszabály nlapián 
lejárt Az alapszabály ebben az esetben 
úgy rendelkezik, hogy a jelölési a tisztség- 
viselőkre az elnökségnek kell lebonyolíta
nia Az elnökség 10,1998, sz határozatá
val egyhangúlag ismét dr. Ritoók Páll je
lölte főtitkárnak cs más jelöltet állítani 
nem kívánt Ugyanakkor az alapszabály 
lehetővé teszi, hogy a közgyűlésen a részt
vevők 30%-ának támogatottsága esetén a 
közgyűlés küldötte: inás jelöltre is tegye

nek javaslatot Di Ritoók Pál 63 éves. oki. 
építőmérnök cs gazdasági mérnök, aki 37 
évig volt a MÁV s/olgálataban. I% b  óta a 
Józsefvárosi Egyházközség presbitere. 
198fí óta gondnoka. Feleségével együtt 
végez különböző szolgálatukat az egyház
községben. ill más egyházi szervezetek
ben A Zsinat jegyzőié, a Budapest Északi 
Egyházmegye tanácsosa.

(Folytatás a  II  oldalról/

mit kell tenni, vagyis az egyház uralkodna. 
A/ egy ház és benne mi liivók JÓ vagyunk, 
vagyis kisebbség, nem mi vagyunk a hús. 
vagy a kenyér, de minekünk kell ezt a vilá
got megizcsitcni. vagyis nekünk akkor is a 
krisztusi értekeket kell képviselni, ha a 
megválasztottuk végül is nem ezt teszik

Éppen ezen nem szaluid keserves c s a 
ti hÍiís ként megélnünk, ha légü l is nem inak  
kendnek hatalom ra, akik az á lla  lünk to l
lon  értékekei képviselik Ahogy irtuk. Isten 
ítéletül is adhat vezetőket egy népnek, egy  
kisebb közösségnek, de Isten arra is hatal
mas. hogy a  n  is szol jó r a  fordítsa, amint er
re a magyar történelemben is volt példa.

Annak tudatában járuljunk tehát az ur
nákhoz. hogy

- Isten ránk hízta a  döntés fe le lő s se
gét.
a  mi leiadatunk, hogy összeszedve  
erőnket, és  ehhen  a :  im ádság ere  
j é t  is megküzd/únk „népünkért év 
Istenünk városa iért",
Övé az egyetlen  igazi hatalom  Nála 
nélkül sem m i -cm történhet, és  Ö lé  
a  d icsőség !

Úgy legyen! Ámen!

I Magyar R eform átus Presbiteri 
Szövetség Főnöksége

^  PRESBITER V
a Magyar Keiomiau,-, Presbiteri 5«ivi*séjj ‘irtat,iUk  nl6vz.il! kiadványa 

Megjelenik ez évben hat alkalommal. A smkcszlőbi/OttSág lajjjai Dr. B od o h y  C e u  
Or R itoók Zuginonö. Hegyi T utlot Mvan. R jp p  Vilmos. V im kn  Gyuri KOsrspM tkl tas/W. 
W inter SiVvri. Felelőt szerkesztő Hf keiy  L»/ai; rWelős kiadz, tisll.i Tibor Szerkcut&ég: 
Magyar Református P<ed>.1i-'i 5/ovrtséy; Irodája, 1092 Budapest, Ráday u Telefon: 
/1&-0266 A lap a leniti rtrron írásban vagv telefonon i» nngrvndelhciiV Az fgyéfli i-ltVi/itéW dij 
hettOld-e évi JbO -  Ft. kiilíőldfé I j  wlú«k hatan* országokba! 'K10. fi Európa in a lenjtvn-n 
tul más országaiba ’ 55  Az v-liVi/rtcsj díj csekken TizeiJrető: .Magyar KrlormAlut •'n-shawi 
Szővettég" Budapest vzrmélycnen is befizethető Szövetségünk Irodájában Lapunk lenn  
.•-irtával sx o lg ilö  stío iroorjikM  is k óu án ettel fogadjuk j M ip a !■ m eden ce zréormaru* gyide- 
k e r e tn  estftestM ’tou n u in ev étx n ! készült a Grafika ÍVIK •l'Kí.ss Nyomdában Felelős vezető; 
f Ki/vt-W- Kézrzasnt ívni <V/Ur.< meg r trm  k ild, ik tev példány ara ItŰ.- II
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A 1 8 .  D U N A A E IL E K I É G M Z K O U l t n  P R E S B IIE R I K O N ftR tN C IA  E L O Z E IE S  PR O G R A M JA ;
A kon feren cia helyszíne:

Pccs-Bclvárosi Egyhá/kőzség 
Pécs. Szabadság úi 35.

A konferencia Időpontja 199S. április 4.
(szombat)

Részletes program:

1U 30 Megnyitó áhítat fió k a  András, ba
ranyai esperes.

11.00 A konferencia megnyitása. Balta  
Tibor, a Presbiteri Szövetség cinci
ké.

11.10: A  Pccs-Bclvárosi tgvházközscg 
gondnokának köszöntő szavat.

11.15: Presbiter, presbitenitánpóilás, if
júság ű r, R itoók /s lg m on d , a 
Presbiteri Szövetség elnökségi 
tagjának előadása.

11.40: Az egyetemi gyülekezel, mint a 
prcsbitcrutanpótlas egyik forrása. 
A budapesti egyetemi gyülekezet 
Képviselőjének tájékoztatója

11.55 Presbitérium gyülekezet isko
la. (A gyülekezetek, a presbitériu
mok kapcsolata az iskolával.) A

Pécsi Református Gimnázium 
képviselőjének tájékoztatója 

12.15: Tájékoztatása Jugoszláviái Refor
mátus Keresztyen Egyház életé
ről C sele Szentesi István püspök 

12.45: Ebédszünet 
13.45: Csoportos beszélgetések.
15.00: Istentisztelet úrvacsoraosztással 

Igei hirdet d r  H egedűs l.orán t  
püspök, ágendáztk Szalay  L ajo s  
lelkipásztor

16.30: A konferencia bezárása.

Vonattal történő érkezés eseten Buda
pestről a Déli pu.-töl induló Baranya 
Intercity-t ajánljuk, nmclv pótdíjas 
(Ind 7.20 érk. Pécsre 9 .4 8 .)  A szokásos 
virsli (kolbász) és üdítő ebédet csak azok 
szamára tudjuk biztosítani, akik ezt 
I 998  m árciu s 2 í - ig  a  P écs  B elv árosi 
Egyházközségnek  (cím fent) vagy a  P res
bitert Szövetség kózjrontjának  (Budapest, 
IX .. Ráday utca 28. 21-80-266/111 mc-l 
lék) bejelen tik . Budapestre visszainduló* 
vonattal 16 55-kor lehetséges. iPotdij 
nélkül.)

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Az elmúlt évi tcmplomkcrt-szépitcsi ver
seny eredményen felbuzdulva, i Magyar 
Református Presbiteri Szövetség az 1998. 
évre ismét meghirdeti ,A  legszebb letttp- 
lomkcn”. ill. a „A legszebb temetőkén" 
pályázatul

Mind a tcmplomkcrt, mind a temető
kért Isten országának része Egyházunk 
kirakata. Ahol már van kert. az: szépítsük 
tovább Ahol nincs, ott telepítsünk Akár
milyen kicsiny is a rendelkezésre álló te
rület Emlékezetesben minden egyes ken 
az „Édcn-tercmtö” mennyet Atya Méreté
tére és arra, hogy a zűrzavaros káoszt újra 
meg újra ékes Kozmosszá kell átformálni.

A pályázni szándékozó presbitériumok 
április  i5 -ig  küldjék b e  szándeknyiháni- 
lásu kai íj Szövetséghez  l Budapest, 1092 
Ráday u. 28.) Néhány sorban itjak meg a 
már meglévő kert jellegét. Található-e 
benne valamilyen nevezetesség ’

Az e lső  szende június végén, a  m ásodik 
p ed ig  szeptem ber vegén lesz Eredmény- 
hirdetés 11 Reformén in Ünnepén a  Protes
táns S áp ok  keretében

Isten áldása legyen a munkálkodó 
presbitériumok fáradozásán!

ÚJÉVI ÉNEK
Kérünk l  éged, idők Urát, 
ez újévben áldásra váltsd 

mindazt, ami sötét gond. 
Mindig magad felé vezess, 

hogy éltünkben csak lé  lehess 
jó  Jézusunk, Középpont.

Bárm ibe kezd em beri kéz, 

szemünk elöli semmibe vész., 
azért Te jö j j .  sikert adj!

Ha jóságod meg nem segít, 
a jándékba nyert éveink 
mint ruha, elavulnak.

Em ber, idő és alkotás 
bús végzete az elmúlás, 

b ár örök éltet óhajt.

Csak Te időd örök, l  runk! 
Fordítsd l eléd minden na

punk,
mert szélvihar sodor. hajt.

Időnk határa mély titok, 

a Te időd el sose fogy:
Ki vagy, maradsz te mindig. 
I)e míg emészt harag tüze, 

kegy elmednek forrásvize 
Üres m arkunkba ömlik.

le szent neved örök csupán.

S  míg év múlik az év után.

Te vagy Kezdet, Közép s Vég. 
Fordulj felénk! Kezed, ha int, 
bátrak lesznek a lépteink, 

és boldog lesz az újév.

Joclien  Klepper

(1903 1942)


